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 ]م6هدوز(: .اهدوجت سراف روصو اهطلخث دفسلا ضرال ةروصلا هذه روص كِقو ىسرافلا قا ايا تييقأو

 ةدساف ىصمل ىتلا جرخأو اهداجتساف ةريزأملو اهنسحكساف ةفصلا هذه ىف ىتلا ناجيبرذأ تروص دق تنكو

 تمالح ثيببح !لله ىنانك حالبصلا نكلاسأ انأو كك ّثأو كردلوم يف ت ظن دق لاقو ءاطخ اهرثكأ ب مغمللو

 هحاضاو هعيجا » ريودعتلو هحالصأو بانكلا !ذهب د رغنأ نأ تميار مث هيلا منو زعو لكش رمغ هنم تمحلصاف

 نأ بج ناك, دقو اهتاهج رياس نم اةدصو اهعيجاب”اقح تناك ناو جرغلا ىنأ ةركذتب ملأ نا ميغ نم
 ىرهخ هيف بصنو ىاوس هيف بعت امب راتثكتسالا نبججقتسا نكل باتكلا اذه ىف افرط اهنم كذا
 رب 0ععبسضتا ةساعس ةلتوسفسلم ةطس [ةطقلعم 21 12 ءعق26و ونت (مطسلقتم ععموجةجطتعمتم

 رر "عفلمانتق كهلسلرو ه6 همهزرادتسو عن عوزقت» 7م 8ءعموزلتق ءوصهلعءعءعتندك.  (نمس طلع مطاع

 ىرادس 4لج نط 1 لزدسمعر, نسمع دسصفع دس طصع عورات مسع ءدعادغر ةلتقسوتع ال1ء5ورروامستوع

 وير مضأعرا ه ربع ءمصلععغأمس ةسسسستق !1جملتطنو ءةيطتلتقدءار ةطتلقعس ىعوعرررأات سمس

 رد ةاتمسوتع كلت عدعو سدت م15 115 1801123102 1010618516 *) 011006 : وو رر «ما10

 ري ه1( 25 سمع غسوررتق ءعأغ طوصمع 1آم115]00 عداتعتم دس [ع ءوصكا0عوسفر غ6 "معجم هغ طسصغ
3322 

 ورة عستس نطدحسس سعسلعم هطاعدسومع 2ععوودع ءقدع ؟10ءعوطتت 'لكمرس ءوم اهأكتتات 1

 1) 000. آ/1150. 2. 107. ءخ. [103:1ة2210ع]ع 1. ع. م. 58 هن(. - 2) 4371 ]زعّموعدرص 02614 21135 ط. 25031-

 2 لهط تطس ءطم ل20 نط ءط (هبذادرخ ىبأ هللا لبيع نب دللا لبيع مساقلا وبا) هدتتغ ءءه. 300 8. - 912 ©. هعمل

 251 10 (خدرات) عا هران5 تعمم" قمت عند 116510 : كلامألاو ىتكلاسما +136 ءا عمرو ءارع. 8عا“ءآطمأ ؟. [عطور»-

 020 ول عع 1"جعلعط ظاطص 1[كطمض020طول , 2ل061 ع5 عا 1ءاس ؟7111. م. 136. 85. 0ع 8327 ل1ة5. ظصع. 1. ©. م. 39

 0و1 عدطتتوعلع 1. 2. 2.6 206. 8. م. 56 500.7 8'مةقعطص 1. ع. ري. ك1. 20غ. آل ان5غغع21ع10: فةطناتعل3ع 21

 00360822 ءاع. م. 74 ه6[00. بل 3) كلط- ج20 حا]وط طمطوجدطص 2:04 عز جطقعأ40 عآ]- 05عءطعأط ة 21

 (خنابيأ لي نب دكيحك هللا لبع وبأ) 20نأأ ةسدتق 279 - 331 11 ح- 943-892 0. دعما مدأأو0ع هراتك ععموجعول .

 مطتعدس ةددعسماد»» كلاملأ ةفرعم ىف كلاسملا باتك 11طورن +زةيعدتص 20 ؟معدت 6 0نعات 1650011121: ع1. 5. لع

 عوعوب 1. هر [3214دطا6ء]ع م. 6. 58. 60., 8تةمعطس 1. ءءء. 52511. 001. عا 52219. 00غ. - 4) قطن 135305ءال 23

 دعم لععط ةكقع ءآ- اءهغأط ء1- طدهلهلا (ىدادغبلا بتاكا رفعجح ىب ةمادق ِ فلا وبأ), ودعم مداعممو أ ءيمءقأوو

 1 طرخمد ءمرصم 051556 " ء؟عزأ 11351015 10ألع 1038 عأأقلتل 00115 54051312111 رك كد 1ع دمه 1115 ءاتأرم ت00

 هطتأأ 2. 337 11. ع 948 0طدت. ءاع. نوت1 حط تهعلع 1١ ء, م. 4. 58. 60., (نةهعت 1, 56. 244. 246, 18 ءةعطس ]. ع. 2. 5111.120

 5) 26 ةزودتقءعوغأمطع عت َج رخ علوم رسع ذص 8مانعيسع طاع [!نغععوستك 8ةلعسدتطسق 1. ءءا <
 4 1 دع



2 000 

 ,ىرام015 ءوصنءعذتر ةطس آ1كطقلعمو هسوسقتس ةتعام7 "ءاتسوتعسف.  طلعلس ه0 طمع هزراتق انتتعع

 ىدلع هور 11 عونع ءاسكوتع همر" ععالمطعتتل 1هدتسمتسوتتع هدصسعتال عا عر 0م16هسعتلل 5601و -116 

 رر نلتع 20 ءورسصسعس(ة0ههعتس ةطسنأ 1ةهسولفعطتت ةسسرداتسك دسع ءهمصلعتتتع هوصقأتأكانتو

 ىولقأو لص دل عرتسارنال عله ةلغو عأ هط هدصصت مدت'اع [لعتت طع عوماتت“ 0( هقتطسكل# ءةطقلال 126-

 ب ءعووع امتار مغ عع عم ةساغعتلسس هلتوستل دس طسمسع ]تطعن ]عت عنو الزرع (ةتتعتلت 0

 .ىدلل15 1معوسمعسأاع» هكر دس نستطنم هللت مد"دعاعتم دع ءاقطمتديضصسأ ءأ ةهععاز شال 11 عاال10.7*

 ررزوعرتاع ةكامتع ]طص طوسلعمل4[1و هستعع 20 هررانكق ةطتن [طةطماعك هك 1هيععوتت هع ةردوراتح

 ومهدعر لسمكونع [10هدخسوتس ءأ ةعررم5زةصعتت ةعستتغاتت» ءىذع رة: هلالغعاس و 1غ نغ ةآطس 11طهتتلكمس

 [1ل15 هررسك ممسسقا هالو هذا ةنيعاتم»» ءهأ ةسعسلةمتمد ةطتت [!كطقلعت 0611 ه0ل1165.. طعس

 رعرتم 18 هع طقطعتنعو ءمرصرتةت"هغق همسستتلا]5 ةعتررأهدت5 همدان ساصعا مغلق سس الط [ططمتنلكقح

 [1ل15 ععطاقر غمبص هط ةكطدسلاعلح ج]11305و 01812 © 0 آس عجلسس «131 (ن10 د(غعطل] 01ه

 رسرطل 1ععزغ متسع ءءاعطعتتست آ1' عرععدتت طسسقستاهف) معانطتم لس عسل ءعطغعا ءولصتت7 .١018611

 خناطس1 142 (ظانمعا. 31ج. 11. م. 154.) : طمعمم يدتنمط ... 1طس طامتتلعت]ل 01ءزأ ءانتط الح

 ىسفأغمساعرس ءةدعر ده0م00 ةصتتس ءةىواتعمتت دس ةيسرت 1 سلتسعتسو د2000 ءمسطةلتو ]101

 هوسمع جمع 01ع5 ةزسغ ةهتتغ ةسستساناهعز 10صودتس يقع [عنسم 30 روج نمدت دكر .اةطنتتت 0

 ل1وع(ومعو لسلععس ةوسمعر دست]ل دنت 1206 ]2611 م15 ءلتتتلل ءأ ءدتتتتقت ل131 عال ك1 010171038و 10136663-

 نسمتس عد 1115 ممتع ر نسمع [ع5ءناتتس 5 معقأمت ءالقع "511

 ز 1]ذد 1 ةهسلعد1 (00. طسعل. مدع. 150. انه. 12. صقتنيو اهببق 21 عستي ريتك هذف هرزو

 نامرك ةرطنق ىلا نايسف قيرط ىلع ىتوك هيحان نم اخرف نيثالث وح اهلوطو هناصقنو ءامملا ةدابز ردقب

 1 ...دنم دن رهن اهيف عقيو دما هبذع ىو ةلحرم رادقم اهضرعو سراف قيرط ىلع

 1-1:1هءا(ط هج ءطتن1 م. 101. ]1ه. 0. دناصقنو اه ةدابزر ىلع صقنيو اهيذ اذ عستي ةريك ةرزو

 اهضرعو سراف قيرط ىلع ناهدرك ةرطنق ىلا ناتسهوك قيرط ىلع ىقوك هبحان نم ان" م نيقلث وك اهلوطو

 ةهرافملا ىلب ىلا مجولا الآ ى م اهيلاودحو بصتو ريقك كمع اهنصم عفت ردو انا مبدع ىو ةلح ره رادقم

 17 رتوزو 28 ءزئو. ]. 189. تسي رهشب ان ديآ نوري روغ زأ دوب دنمريع رايذ ىيرذ ىدور مكرزم

 دوش كرزب دوش هدايز بأ نوج نسا كجوك هجن ايرد نياو هرز ىايردب دور نانسيسب ابا زأو كسر

 هذ ىامهيو سراف هزر مد نامرك لوي مب ناتسفوك هأر مب ءةوك .تيبحان زا دوب كنسرف ىس نأ ىأزأ رد

 فرط نأ زأ ركم تسايرد نيا رود مب راهسب ىداتسورو دراد رايسب قامو كراذ شوخ أو تسه ىنسرف
 220 ىقرامع 17 نابامب

 ()نوءاعزرت م. 205. "ل"طع دسمفغ ىدقالععمطاع مككعت' هآ 9 عز وأمن للعلا طع ظسلن

 ركعضصدمعسلو رىطتعات ءعمرصعف ظعورص طمس غم طق قعر هل ظمدغو ةسل عوض (طقغ ة"انطق 10 5ع-

 زعداوسر, (0 (طع اهلعع دتنعل. "ل'طنف املعع 18 ننهب ةاتولأ1 و ىلتعس الطمع رعمعوتو م1 طع دتكح و

 مرتع مما ءمرتمسفت رعطعس طع متحول زك امللر طع ]ةلعم ةهمعضءوقعم ةععمرنلتسعلرت. لطف اعمماأل

 ه[ (طتو ]لهلعع زد ةطوسغ تس 1معسوسع مورس طف نسمتاعخ 01 (0هنت0رو هدد اطلع لكمسطتقامتل

 مود غ0 طع طصلعع هل لكتضممس هد اطع بمد هل وق. لس طععوملاط طلق !طةلعف 15 ةطمانأ



 هيا ا

 ردع رسعر"طتاعلت. 15 رنلكعرتك مرعع ةزكععأاأ ةهتل ؟طم]ءعووددعو نضل نلآود'ل مطسسلمتعع هآ الفأل

 411 جطوسغ (طنف املعع ةيعع ةلاممغعا للم عنق مسا ةرضقلا (هزكصفر ءةدئععرراتضم هس (طقغ هل

 ممحأ (طع لعقعتعو رطعتعع (لعرنع ةنخف دمأ مضر انقطت(ععلقفسق هذ' طستل لتتت 8.

 2طن ولم (ظنمش. 3154. م. 158.): 1ظمعسم طم هع عمطتمع . . . ةساتاوتت قع عال

 اندس رممهتضدفدم عودضسسم ةالتضممك ائل. 1[!ةسلعملل, 4وسمتس ءكلتق ةملقوتتت فدع طعوتلع (ةلتلعال مالح

 ةرراعلمو نقذع ىسمالعفو تطتانتق ءكتتتت 10011 ءمقلتتتللا11[.  ()دعسس ها نعلم قفعاط- 5 ءامقعلل

 6. [1هءوسساعسر) دس عن ءالمسلت تنص ةلئلق. لطعففع هدسفتا ((نهعرتم) توست [عدنع 015عاتقو

 خط نعلم (نطمتنءموتنس مم. ظرضورتع ةطعققف ةط ةهزتزرتلم («هسصفطوز ونسمل هنزل لتفاعل

 نتسوسالع ]هت مقحس كف مه (01!؟ةنط قوم

 آدم 11 ةساعنا1 0 لسجل. زر. 183. انس. 4 ه الصع. ةريكلا هذه رودو ... مزروخ ةريتكإ

 شاشلا ىمهنو نوكجج رهن اهيف عقيو - ص.يغم انهل سيملو ملام اهوامو خس رف ةيام وح ىنغلب اميف

 رزخل محك نيبو اهنيد نوكي نا ملعا هللاو هبشيو اهرعص ىلع م الو اهوام بذعي الف اه ربغ راهنأو

 تيدلا ىلع ةلحرم ىيرشع وك ىنيركلا نيبو اهياع لصتي روخ

 1-01[1ةةغطق ءاطت'1 2. 114. حام اهوامو حسرف هيام نم وح ىنغاب اميف هريكلا هذه ٌرودو

 اهيف كدزي الو اهوام بذعي الو اهريغو شاشلا رهنو نوكج رهن ديف عقيو رهاظ صيغم اهل سلو
 ملا نيبو اهنيبو اهوام انهنم لبعتي قررخ 3 د ره وعلو اهنمد نوكي نأ ةبشيو 2 رعص يع

 داحس م نيرشع نم وك

 ع7 ةرموز06 26و. ,. 220. دورو تسأ روش ايرد نبأ ا تسكنس ف دص ايرذ ىيأ ذاكر ب دركو

 نيدب اهبآو كوشن شوخ هتبلا ايرذ ب) معطو دور نأ رد ركيد ىاهدور رايسبو اج دورو نوكج
 هب رزخ ىايردو ايرد نيا هك تسنانح نامكو لنكن رثا ميهو وا ىجوكاب دياين !ذيو رد ىميظع

 كام م تسدد ايوا د وده نب ١ نامعو لاس ميم

 (0سم5ء1ع؟وب رم. 244. الطعم كسععينس[ونعمعع 01 طلتك ةعو هع ا]نلعم زف عس طصصلعع[ 1ةجع

 هوس: 15 .ةغعر5 هتخع هدلغ هدع طااغعزو هسا طع صحون لتطممسو طع مجعت (نطقزع ةسل دسوتإ

 هالرعر# هطئعونسفو 1101 دصغم اطلق ]هلكف : معا طتق ةسعنعممع هآ موت رزه صمغ م6"ععواتطاعت

 هسل 1غ 15 ععدعتةهللج ةسررمدعل (طقهغ (طغدنع 15 52 ءورسعتستعمألم» طغعاوءعس (طتق 1ةلعع عسل
1١ 

 طف (نهفررادس 5ع: طعاأل ءوس (طعدع اكو ده جه لتماوسعع 0[ امعسأ دسععطتلعاتب

 ةطس 11 له (ظشمعام 31هج. 19. رم. 169.): 1طمحتسم ة1- لكم ... 1ةلطسد 1ططدساطولت ططسصع

 حتا المحتسس (ءناتح موت'همدس كد لتدأمسع جه ظوعسامحمط ءهغ ص 0 ءةررإ ءءعاعاز ءمسسسس 1للسسس مقح

 ةععرت هجم - مج ءاععمفعس هيدر عاطلفعس ... 4لغعمس ةسماعس 1سجتسللا 2] - 1كم 2 ءعوزعمتس للامر

 هثغ 81. ظمسلعملت هددت ةررسل 1عةمسومر متودادلسع 11ةماولع لمس 1ةتسقر ةسللتعاتع

 آوعمسس 8ولطلمتطم 9



 ديلا 118 ١ كح

 آذد 18121221 000. طول. ]. 110. خسرف هثلث وتحت ىلع هل كلام ال ركلا رين نم هعدربو

 قارعلاو ليبدرا ىلإ لمح اهريغو نايرو يف اضيا سرلا رهنب نوكيو كامرسلاب فورعملا كهسلا ركلا و
 دهيوسعلاو قازرلا كمس سرلاو ركلا ىفو هتذلو دبهَطل ىرلاو
 ب 1.960. از2. 2 2 826. وهو ناوركلا ىلا بسنيو دزالا دح نم ناورك نم جراب كذاف وكلا رهنو
 35 وطسلاو ناكساكو درجامأو هيرق ىقسيف ردكيو زوريف ماك ىقسيو روهشملا ناوب بعش نم جرخب

 “ ناكجبلا هريكب فرعت ميسدرو رفك هريكإ ىلإ ىهننيف
 15-101 ةأط ج11 7. 39. ىمسي كمس منم عفتربو ركلا رهن هعدرب نم خسارف هتلش ىلعو

 ىحاونلا كلتب كمسلا سانجا' رياس ىلع نالضفم ناكمس اهو بسعلاو قاردلا
 د ١] 81. نيب ا دور لة قسأ اماخ س ملأ هنو ركلا رهغذ ىفسلا اهبيق ىرتبا ىنلا اه

 هيحان نم انكاس ى ركاب فيقفخ بذع رهن ركلاو هنيقسلا ىرج نع رغبعي رهن وهذ ناكازو ليبدرأ

 72 هعلق دبلع ميظع 0 با منلأ عاقب فرعذ هعلد نانخ ع 1 سيافت هئيدم نيب لابد نم ندللا

 8 حذرزب ىلا كعدرب 7 ىلع ىركاجف روكمشو هزخج هبناج نمو ىش ىلآ

 17 عموزو 265168 م. 154. ىام عون ود كنرت الي ىلام قام نأ زأاو تسال رك دورو
 دوب اه هلام نيرتجب رشعو نذارد راد

 1.158. ليبدرأ نايم هك ذورك نفسو سرأ دورو سك ذور دوحح نيرد كرزب ىاهدور

 ذرذك سيلغت ناهم ردو روكمثشبو ذور هجحك دودو ْذِيأ هوك زأ تعسأ شوش ىبأ رك فورو تسناكتزو
 ذوأ نانس ماكبو

 61ه وءا1ءر م. 158. آه طع متجع» لؤسع (طعرت غةلكع طماط ه1 احكم طتسلق 1ملعتح ةطل كقح

 هطعتر طتعا ةهعع طع ع» طقس هزت هاطعت» انوا. ع م. 1061. لع ردم5أ ءوطقت0عتنهطاع 3

 ورع طع ]كسر طع ةعوج هسا طع ق4ةعاعسلد0ر مطتعا 15 طعارج نعي ةتهلعاطتا ةتتل ءات ةلطع

 "زرع رجا ونو ه1 طع دمتكعر» لكس هلع هزكععأ هصل طم]عدورصعز 1( ءورتتعم 1خهانن الع 110

 5[ ىسلن ]عاب (كلعوأ) حصل عمعج هدد غم طع طملعتت5 هآ اكعسزدل ةتل 5583 ارت 5 ار عس عملات كلل

 علسوسعا طع رضتلمأغ هآ '1'ءالتكو ةسل غ6 طع امص هآ اطع اضلتل أقم

 مطس11؟42 (ظنمعا. ةطلمع. 11. م. 150.) : 1"طهحتسم 81ةطتنفسر ةتتأ 11. هلسللقع تكنتتنلأ ا

 ىموعام :1- 38[هلغمس . . . سلع مانمعسسض نعنع رجعت" 0 هسه] 1غ ءا هععالعسعهلتكع» ةدعت» ن]1 811ةسفتتسملل ...

 1ملع زم 0نغزس سمنم هل هدتعسغو :[-8وطعتل. 1كدأ !طسحتسم دممعستم , ةلسملامس ل1 عقر النلم
 ةهسناتف قةعويرراتمعم. الدنس كغ طتع طمطعأا يمعم01105ور أ ةقععسلتغ ةهكوسعت هطنسلمك ]قتتأعت

 ةع103, (عان1و هطا 15 0ع نكلأ تأ عععقدتاو ءوللق ال1111

 لذ 1[ةسلعه1 (00. طفل. زد» 46 انس. 5 ه ضع. رهظ نم هجرختو نارهم مهن اهمظعاف
 نانلملا هءبيحامب ”رقأو رهظيو هيزغ عنوسمعو ر .مغك راهنأ 2 كلدحكبو نوب كي ضع مكم.م جراي لبج

 ربيك هش وضو ليبدلا قرش ركبلا كغ عقب ىاح ةروصنألا ىلع 7 مو لاب ولو فدمثب لح ىلع تيل

 ىفيسلا رطملا مب هيرجحك هيرجو ربكلا ىف لينلك وهو لينلا جسامتك جسام هيف نأ لاقيو ادج بذع
 37 صم ضراب عرزب ام ابدبيدح هبلع عرزبف بصخي 7 ضرالا هدو جلع عفت رد
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 اد ا

 159-101( ءليد'1 .٠ 58.  لبج رهظ نم هجر نا ىنغلب ناره فرعي ارهن مثل ناف عراهنا امأو
 هرودصنملا ىلع م نرافلملا خيحاملل ثدورلا كمسلا كح ىلع عرارهم رهظنيف نوكح راهنا ضعب هلم جوي

 رهكلا 0 لييغلا ىف امك حاسم مذ نأ لاقي ادجع بذع رهبك رسجذ 2 ليبدلا قبر وتاب عقب ىاح

 نم كانردك ف ام لشم اهيلع عرزمجف بع. ب 7 ضدرأالا هجو ىلع عفتربو ةم.يدرج لثم هيرجو
 0 ردصسم (ضرأ

 ؟نرعوزل 286ه28168 ].151. رزأ دور نبأ هئشعج دكنيوك ناآرهم رابد ىبا ىاهدور ىكذ

 دكنيوك تيسا شوخ لأ كتفا ايردب لييبد قرشبو درذك هروصنمو ديمسب نك ديأ نورد ناتلوم تسنوكجدج
 لييذ دور لّمثم تسادمو روج أر وأ

 ©سهعا وعزت م. 1505. 01 (طع 81نطدس ذغ ذه هه10 (طقأ طف ةوانتثعع زك طع زاهد“ لتلم 0115

 ز( يرسعم هدتغ هع 8[ههلغمسم ةسل مدقذعق هدام (لنع طمضلعتتم هآ ظعفتسععلرب حس طرت 8[ةسفوانت"ةطم هت

 هلله زصغم طع ةعو مرج طع هوهغ هك طظوتصطمل.  ل"طع رىوغعتتف هك طع ضاحع» ا8لطتطتس هتعع ماعم

 هوسأ هسا رىطم]ءةددصع: هسا (طعرت عوز 1غ 15 ]انمطاع غم 60عقر هع السنع هسا عءالستع ائلعع اطغع

 دازلع , هسا طفغ 1غ 15 ةهلعدأأ0 ط9 كمع0م0118.

 لد س11 (ظامعام 31ج. 11. م. 132.) ١ 1"ةسمحتسم 01- طلنسل- ل[ عدل هيأ 72106 ءءاعطعال

 كم نك هثغ ظل. 1[كدساملل ذص مءءعوهزدسع 5يعمامسمعو هنأ طستسق تئ0ىلسعأت2ع 1185310115

 [يومولتأم هع اممم 1 60ه ... ىضغوسع ةسيرعت» استاعد هع معلمو ...ر لعتسلع 1[1عتتق ةالح

 مو ظوفأ..., لعتس دع هدتاعسأع م170ءات" علق 12 0عع10عصغعم» ةعععاتا هم ممومعوأواتت ...و لعاط

 رسعالتاغ 1س ![حعسسص كدلطتتقلم

 1كطس 11 ةسلعج1 (000. ةسفل. م, 150. نم يرخيو دنم دنع رهن اهمظعان اهراهنا اماق

 م ناتج" ىلأ ىهتني ىتح تسب ىلع ىرك م راودلا كليو جخر لي ىلع رع ىتح روغلا رهُظ

 عرز هريبع ىف عقب
 1855643-101 6111 م. 101. نرويهعلا رهظ نم يرخي كنم كنه رهن اهمظعأ . ناك اهراهنأ امأو

 ليضافلا هرز ةربكا ىف عقي 0 ناتسجكم ل ىهنني ىنتح تسب ىلع ىرجعك مش جحر ىلع جرب ىتح

 3170 1ك 7. 19. كي نورمد روغخ زأ دوب كنمريه كور رانبد نيرد ىدور رتكرزب

 هرز ىايردب دور ناتسيسب اجأ زأو لسر تسب رهشب ات
 (0 س5عء1عرع م. 205. '"لكاطع دسمدغ ءوصق1[ة:هطظ1ع محو ه 5ءزوداؤس ذك ءمل1ع0 طع ظسلت

 معزضمعسل و مطتعال ءورسعف ة؟عورس (طقستع غم طع قلي 01 مدار ةسل ةعودس ةطقأغ انقئ5 غ0 56-

 زعواوس غ6 طف طةهلكف /كدتععاتم

 4ط1م11602 (ظشمعلم 81و. 11. رم. 239.): 11201 . . اندم 181مل ملت طوصع ةثأ هدو

 , نزعل علان هاه عمر ننس و. 8[جعمرنمس دس نسمه ةعررأوص0ععتس ةمدسسس 1111 ةذسغ ةعلن601 ءغ ءم110-

 ةكمتس دس ءمال1ع هضوغممتسمر نسم ال1دعت صممحعمت 1ةهعتمسغر هغ دل قطدتوطمتسمم ءمسلتكست 113ه

 طوس طقطعأ ةوطقتناتل و 1310116 ة5:1101:نه1



 نس 23/ هتوم

 آذد 112121 (00. طسقا. م. 88. اهبو نيباصلا ةنيدم ىو ربكنأ ىف اهيلث نارح ةغيدمو

 ءابلق ندملا كات نيب نم ىو ميعاربا ىلا هنوبسنيو هنومظعي نيباصلا ىلصم هبلع لتاهاب علو منندس

 1 ءاسطأ

 [:15-1ة(طهعط1 7. 42. دعيسلا 2تندس اهبو هباصلا هنيدم قو ربكلا ىف اهيلث ن

 2و ماسلا بلع ميهاربأ ىلا بسنيو هىباصلا همظعي نييباصلل ىلصم هيلع ميظع لذ 0 رشع

 اذاو رجشلا هليلق

 387 مو16 26ء»و. م. 80. اع بتناوخ ىناص ارناشيأ مك قوركو تسا هنايبع ىرهش نارح

 تمرح ا َن ١ ناشياو دنناوخ 0 ماسلا كبلع ميهرباب 1 5506 ىف وي اهأ تسسو» عاكز امتو © جنمدتاب

 29ج فرأ 3 رايسب سخو ذراد رخمك بأو تعد نارحو كنز أو

 (01سم5ء1ع7 زر. 58. لعلدس (نادج) زد جه غمس 051 دص10011مع ةذمعو ةسطقط7[ عا[ طز هدة

 ه1 معمور1ع رطمتس (طعر ءدلل 5ةهطتقسم. 'لطعتع مامعع هآ مءعاتعتمدف 0ه:ةطترد 15 هد ه 10167 ملم

 ه» طعدزجر مطتعط (طعر جهعتطع غم 4قطعدطمتسو هد زطمتس طع طع ط]عوورس# 0[ 00! 'ل'طتق

 مامعع اطعر طما10ل دص طتعط مءعصعتنهعلمسو ةياععستسم ةذغ طماجو ةطصل دطملطتسوي مالونسقمعو غ0 1

 ممدس هأاطعت» نسق عتق. "1 عرعع هنعع ط!دغ 16 تعمم هل ]1616 ؟ةكعتت ةغ ل «قتتم

 1 رى 1102-1 (ظانمعات. 01د. 11. م. 241.): ظممم ىكتستسوب ءوأ دس 50610 مآقه20. هم

 , عدس بصعنوسغو مغ هتغ 81. 1طدسلع م لتر ماسع غءعءومطسس 1مهغعدر هدصصعم انسوتلتو نت ءوصلاا عاتح

 (عو عز ءزسسأ ة1- (نطمطسسس 1171110

 آذس 11221221 000. 10. 7. 30. لخاد ناكو رخخ نم روس تاذ ةنيدم نيعلا سارو

 دافلا اليلاو بلاغلا روخل نم عتيلع ىنأ ام الول عتوقي ناك ام نيحاوطلاو نيتاسبلاو عرازلا نم مثروس

 سيل ام ّنويعلا نم اهيفو ططخ اهب مثلو برعلا اهنكسي هنيدم تناكو ناد# ىنب ههج نم.ناك ىذلا
 ىف ام نيب هيفاص اهلك هيرجب ام نيع هيام كلك نم رثكا تنأكو للا | 0 لل

 نم كاب اهبلع ريب نيعو رارق اهل فرعي ال نبيع ريغ اهيفو اهذلعأ نم اههايم تمسح اهيضارا ىلع اه
 لاقيو اهيبذ طقسي ام ظفكل هوتكأو عارذب املا جو نود كايشلا لعج كقو فيس اهل لاقي ديردح

 ادحاو ارهن ريصت نأ ىلا هأيملا هذه عيتجو اهرغت اوغلبي ملف لايك اعارذ نينامث ريب ريغاو ربقعا ضنا
 ايسببةرق ىحاوذ ىلأ عقيد روباخاب فرعي ضرالا هجو ىلع ىركو

 1584612-101 ءاط 711 ز]». 41. اهضرأ ىلع بلاغلاو صرالا نم وتسم ىلع دنيدحم نيعلا سأارو

 ىتح كلذ لك عينجتف تاماق ىلع اهتحن ام ىكح هيفاص اهلك نيع هبامثلت ىلع هدايز اهنم سرخ'و نطقلا

 ايسيفرق ىلإ عقي ىذلا روباكل رهن هغم ريصي

 7مموز16 26و. رم. 39. ذريخ ريج همه زا شيب احبا هبني تسا هذاهن ىنوماه رب نيبعلا سأر

 نأو نيد ناوغب فذشاب نأ رعق رد مج ره كيانح- ىقثاص ايبا فوش ناور وزأ بأ هيثج كيحببس برق

 تم سبأ عرأ زأ اس مقرقد روباخ ذردر لحصأو ذود عيج اهبأ

 © سوو]ورت مر. 56. مف - ه1 - متعس زد ائلطعوتمم ةزطممأوم0ل هسه 141 ععوسسل. (نهأغمص
 عمرو طعم دس يععمغ ةطنسلمسعع. 1[عءدتع (لسصفع اطسصلعسعا ةامعوتسف ت"0ععع0 خس (للتق 501:
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 الرع زوغورع زذ ىو ءاموجعو (طقأ هدع رضمز' ةعع ز؟طقكعكر ع زف مغ (طف اواامزات, "["ط!رمقع ةانعمتشق ةن'ع

 وال ومام0ل (همواطعتنر ةسل ةهنعع (طع ةونصعم نأ (طع رمت عر' لكطقاطمانت"ةضو هنت ز؟طتعأتو مق !هل' مف

1 

 4مطسا 1[ ؟لو (ظنمعل. 31[دم. .1١ ر. 244.) : [ندانو عد عمت', هلأ 1[[هسلعملا ائلءر ءقغ تس دتع-

 لثح (©ةتسرستم 12 ةزذد* 1قطتمطل رزكمزتع دسوضاأفسم. 1 ةمعاعر معان عدت دقدن ثقأ 81[ ءقووروامتستمع

 اوعدق مهلسمتلانت 1103

 1طن 11ه ]عنا (00. لعل. ]). 40. لبح جحفس ىف هيربلا طسو ىف ةنيدم كو . .. راجاس

 هدرطم نويمعو هيراج راهن اهب بيصخ
 15-101و(]!ةءط71 ). 40. لابج برقب هدعيدر رابذ هيرب طسو ىف ةنيدم اهناث راجاس امأو

 رابنالاو تييهبو تارفلا ىلع موكي نأ الا راجاس ىوس ىلثع' هب كلب هريزجلاب سيلو لخ اهبو راجاس ىلا بسني
 7 ةهمو106 2هدو. رن. 49. تخردو دنتناوخزاب هعيبر رايحب ىنابابد نايم رد دكقاب ىريش راجس

 رابذاو تعبهب تارذ هرانكرب ركم دشاين امرخل تخرد راجاسب رج هريزج تيالو ردو ذراد راهسب امرخ

 (0 م5617 م. 50. كدءدزدتن 15 ه مرد ةزاممغعا دعوت“ هج ضمان ةتطر 1؟طنعال 8

 لوغو (مععم دس عكنعوخغ متت-طط لع ؤ هسا نس ج11 دع ادسل هآ 1عمزعءعط طعم دك سمأ ةهسرت هاطع» م1326

 (طذخ "ه1 عع5 [هغعدر ءيععرراأ ثليم 81ءنلءاطر هدد اطع طقصلع هآ طع اليسا 3,

 قمع 02+11 (ظتشمعا. 31م. 11 . م. 248.) : ظءووع هرردل 1" ءععتغو انغ ةتغ آل. طدسلكمللو 0ع-

 مكوك" !اسحتسم 01 طوطلت نست 1 ىدغ 50:20 م5دستتنقلل 150116 01011016 20

 آذان 8م ل1ع21 000. آسف. ]. 83. ىلع هلجد نم ذخالا ليجد ريذ قشي هذه تيركت نمو

 داآدغب بير ىلا ”ريعمبذ ىأر نم رس داوس ىلإ رام اهيانذ ىف دهنيدملا ىكاسم ضعب

 15-11 ة:(طه ءطد1 ). 43. رعيذ هلجدلا نم ذخاي ىذلا ليجدلا رهن قشي تيركق نمو

 داآدغب برق لأ و رمه أس داوس هب

 37 هنوزو 2 دو. رم. 81. ثكفناكش زاب هلجد رأ ليجد رين تسأ هذاهن هلجد ىئرغ رب تيركت

 لعهد بأ "رماد تبححاتو

 ( سم ء1عر ر. 59. "دعت زه هتممأعا هدد طع معوؤنم 5106 ه8 طع محم 182ءزاعام

 ىطسا1 112 (ظانمعا. ة1هع. م. 249.) : كستل . . . ةنعدسلسسس 1120]عةل1 الل, عوأ 015 0

 كمعاأوو ةسستنم] 1ع رصد ءأ 1ع

 آذس 851181 (00. طاعل. . 37. وك اييلع لطم هلجد قرغ نم لبج ىلع دمأ هنيلمو

 كذأ كلذو هداوس هددشرم نوميم روسلا كلذ ىهسيو ديحرالا هراخ نم دوسا روس اهيلعو دماق ديام

 ةريزلل ديحرأ هراخح نم
 1-01[1ةهوؤ]طةءاط71 (.:41. دوسا روس اهيلع هنيحم ىو اهيقرش نم هاجدلا ىلع ىهف دمث امأو

 عورزلاو راجتنالا هريثك ةناصمل هياغ ىو
2 



 هيض 1117“ وفا

 177عرو10 2عدئوه. ر. 49. تخردو دراد راوتسأ ىراويد دشاب هلجد قرش رد تسسأ ىرهش لمآ امأ

 نآوأرف ىزرواشكو

 (0م5ءا1عر م. 57. تسنل دق ةزغمدأغع0 هس اطع ءمماعتس 5104 هآ طع 10 ءزاعاط جسم طقق ةنلوطع

 73115 و مععد حسا لغتك غنعاأ 0٠

 ى2111105 (ظنمعا. 01دع 11. رم. 205.): كسسأ متمع للسمع "ءولمعو هتغ 11. 11ةهسلكمللو

 مع 1”دنععك 20 هل [طئةلكتتست نسق ةانزرعت' 21 ظوفتنمل موسم ظففلحلسسو هلغعتو ةهررع» ١1 ةقعاط

 ولعت, اذز رد مدنعرس ع5 علممتت فو ةسعارتت5 هل قكسضسسدسر هصلع ةدصغ 20 20- طةلع نع5 0136-

 معو ج١ ج0- طصسعملع 20 (نطحس 81ة:لهسرعط (81هننلمجهتط) 20ععاتقر دطا 1س عت"ة601ع5 ةواعطأ

 ىدفتمأ وتعز هط طمع (نطقس 81ةد:لمحكدتط 20 ظحفتزردس ءىأ لتمعاو. طظوفتزردسم 20 طلعو 11ة:0-

 ىدتط لسمدع لتدعامع. هى طاعدس ال1طهطلتا 20 هلكتستننل (ءاتاطتتانتلل (ن]رتت3118[168و لل (انعل11 18-

 قنلتأ لوم. 1م0ع ؟ءءاسك ةهوتتق م29 ءعطتق 20 21- (0طمالدتس. قكلغعرتم ةتتاعس 712 رعت“ آ7ةح

 ءعا 8دعيلجحلسسس هنأ طدعع: ةكل) فععمس 20 موسلع هدسسطتا ([هرححسص هدستنع]1ة) ءىأ لتدعأوم طلع

 30 ظحساتمدنسمتج لهدع 012 عاومعز صلع 20 ةماعم»» 8[طهءعونست نعد 01ه عامعز ةسلع 20 '1'هدغوت» 0126-

 مب زسلع 20 (هدلتن هدطسع ل1هعغوز 12064 20 ة5- همم لتمعأاور ةسلع 20 1لؤمدنلطسط 013عاقؤ 10

 30 جات 'لطتط لتدعأغوز ةستكتسمتس 010هصعرس 11 جدزغططعسوع. . .. وأ ةساعت» 11125 هنعنعق ءالقتن

 ظوفتزدس ور نسمتس هتغ ظل. طمسلملتو دمعات هءنعيس ءةذع هيعنعتس و ناتفتت 12؟لتهتط 011111116 111151105

 مسلع هزسغ لسحع 0ل1دعامع ه0 طعوس 81[ةطلترار ةدردعتن هوصتف ءاتط لم, ن1 ءأ 20 ظوفتزدنح هط 20- اآلةتتح

 جاعو متستت“النل 11 1110 11

 دس 11ه ساعه1 (00. آس. م. 89. نيعراش نيقيرط قارعلا ىلا ناقسر و نم ناف اهب تاناسملا امان

 ناجرلا نم فخات كناف ةرصبلا قيرط اماف دادغب ىلا مث طساو ىلا ىرخالاو دادغب ىلا مث هرصبلا ىلا اجادحا

 ةريبك هفيدم قرودلاو ةاحرم ىرودلا ىلآ اهنمو هيرق هلحرم اريد ىلأ من نيتفيفذ نيتلحرم هيرق كسا ىلآ

 ناخب فرعي ةلباسلا هلزنت اهنود نم ناخ ىلا قرودلا نم 2 ةرشب فورعملا قانسرلا ةنيدم ىو لشالا

 نصح ىلا نايسابلا نمو هلحرم نيفصنب رهن اهقشي هرماع ربكلا ىف هطسو ةنيدم نايسابلا ىلا مث هنودانم

 ءاملا ىف كلسي نايسابلا ىلا قرودلا نم كلذكو ءامنا ىف اهنم كلسيو ربنم اهيقو ناتلحرم ىدعم
 رثخآآ ىلإ تييهننأ كقو ربنم نايببو رهظلا ىلع لحم نامب ىلأ ىديم نصح نمو ربلا نم رسبأ وهو

 ىذاح ىتح رهظلا ىلع تبيش ناو هلبالا ىلا تيش نا اهنم بكرتف هاجدلا ىلع نامبو ناتسروخ دودح

 مار ىلا مث ةلحرم ليبنس قوس ىلا ناجرلا نم ناف دادغب ىلا طساو ىلع يرطلا اماو ربعت_ رق دلبالا
 نمو . ماجرم وتست_ ىلا مركم .ركسع نمو لجارم ثالث مركم ركسع ىلا ومره مار نم رق نإ ها رمرد
 طساو لعب لصتيو هلجرم شؤشلا ىلا روباس ىدنج نمو هلحرم روباس ىدتح ىلإ رتبست
 1-1:1ةةغطه عطا ]. 505. رخالاو دادغب ىلآ 72 هرصبلا ىلا اهدحاأ ناقيرط قارعلا ىلا سراف نم

 لأ بلآ نينلحرم ببر نكسأ ىلآ ناجرأ نم خان كنأذ «رصولأ (ةقيرط اماذف دادغب ىلآأ ث طسأو ىلا

 ىلا هنمو هودرم ناخ ىلا اهنم مث هريبك ةنيدم قرودلاو قرودلا ىلا مث هيرق ناريدو هلحرم ناريد
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 دا 400 بصح

 اهمفو ناناحرم ىدهم نصح ىلا نراجسأب نمو هلحرم نيفصنب رهنلا ايقشي ل مءطسو هميلم عراسس

 نم باث ندادخب ىلا مت طساو ىلا قسيرطلا اماو ربعت مث هابالا ىذا نا ىلا رهظلا ىلع وا هلبالا ىلا

 بيهطلا ىلا اهنمو خاحرم بورق ىلا اهنمو ةاحرم شوشلا ىلا اهنمو هلحرم روباس ىدندح ىلإ اهنمو

 © طساو لعب لصتيو ةلحسرم

 17نرعوؤم 26و. ر. 90. دار امأ © طسأاو هارب ركيدو هرصب هارب ىكي تسعأر ود قارع ات سراب زا
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 ناريد زأ هاحرم كي كنناوخ ناريد ارنا هك كدب اجبآا زا 8 كبس هاحرم ود كنيأ ةبناو ناغرا زأ هرصب

 ذياب با رد 46 ودره نياو تءاحرم هد ىديم نصح أن ناساب زاو ذور ىه ةيودرم ناخإ ةرودب

 © كلذرأد يا ود نايف اث ىدهم ىصح زأو تسشوخ ىرهشو ذور ناسابب ةيودرم من اح زأو 19 تمفر

 ,ثحأ رد عضوم نيأو قام ا زأ رذ ذ نانسأ نفر بأ ردو تحفر ذياب بأرد 710 نأ د رود زأو

 دنهاود ركاو كذور هلبأ ىوس بأ رب دنفاوخ ركأ تسأ هلجد هر أاذك رج ناهبو تسناتسروخ رايد دودح

 رأو 8 هلحرم كي دنبأ لبيبس رازانبب ناغرأ زأ طساو هأر ايمأ 8كذر 554 دكنسر هلبأ ربارب نوجو كنورب كشخ رب

 ةداحرم كي روباشب دنكب رنخةوش رأو هاحرم رتشوشب اجب زاو هلحرم هس ركشيب احيا زأو هلمححرم ود زمارب اين

 ذدنويب طساو لعب اجا هاحرم كي بيطب اكازاو ةلحرم كي بوترقب ابا زا هاحرم كي سوسب روباشب دفك زأو

 (1سقةع1عزن م. 89. 1كعدرس طددنه غ6 دلع (طغدتع ةعع 0كم "00055 هصع طوع طع 127 051 8ةق-

 ممطر (طع هألطعتع طرت وجع هل آ1' جمع(. "ل'طع ظدفتتحل 050 15 (طتخ : 1ونص كععطقتب غ0 ةععآو 60

 هومر رمعضشطتلعاب ب ؟ئورس اطقمغ غ6 هج 111ج عع ءدل1عل ط2 الحس هدع معتطتلعط ث اعورص 10ءا1لقس غ0 10011-

 معاعو ةسل "درس طقغ غ6 مدمدس و 2 )1ءدهدسأ غمدكصو اطتخمدسعل طلعات ه جعلت 11015 : ةعودد 5ةعوسص

 6 روس 8100و 15 ه زمدعسعر 01 غو دمعت عطن ظنمردس طعذع 50 7126م3 هدع دطتتقأ ك0 طز

 ىوكعع: جهل [ءورس طرود 81هطل1 غم ظعسفتم عم دصعتضطتلءطز هس اطعر عم عود 1800هدععاع غم 83-

 ةدس طر ىدغعر 1غ طعتسم دسحعلاب عومزعت» طقتح عملسم طر اوصل. '1'طتع 15 طع ءةعطععرسع ط0ه208)

 51 لكطسعرمأوس. ظعسمت 15 هزم( هس اطع طقسلعع هك طع حمم طه عزاعطت هتلر اك هدع 059

 طع دصحرت عم طر: ىدونعتخ غ0 كطاقطو هدع طر اهصأر ءتمددتسعف 07مل مطعت طع ءوزتتعو 6

 4هااولا. - ل"طع هج( ؟عورد 2ةجعو غم آطئةلعو ط9 587 01 ؟7جوعغو 15 1"هرص م عاطدس غ6 2323و

 هسع سعضتلعاو ظعورص طدغ غ6 طمستنت 6كم ممعهطتل ءطو ظعورس طقغ غم مطسماععو هدمع دسعتطتلعات

 ؟عودس كاسمأءع» غ6 لمصلت مهطميدوستنو هدع سعتئطتلعط: هسا ةءمرس لوصلت ك5طقرجمال» غم همر هدع

 سععطتلءطو هس اعمدس اطقغ غم (نم»نءمدطو هدع دسمعتطتلعطم 1 عودس مطسمأاع» غم لوصلت 5ءاتقرمالو

 ره هدسع دمعت ءطز اعمدتص طقغ غم '1"عاتطو هدع رصعتطتلعطت طلق ماهعع ط00ع5 هد طع غءط160-

 راعو 01 ١7 نق عا.

 ىهطسا11؟02 (ظننمعا. ة[دم. م. 268.) : 8عوس - 8[هطلنزت. تجيه طمسعو هنغ ظدسلعملت ظلمو

 ىسللسمسأ هدسسعف (ناستععدأوسمع ةعمقعو هغوط ه0-طةسععلعر ه '1'هدامعر ةط ةلتتق 10عز5 ءةسمقلعس

 ءاتسدكلو. آطسلع 8غ السحتسم دصفعنتم ءأ ][هامفر نلت ةسلعتس دس راتقتع 1101+
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 فاينانيا 001 تيفيينأ

 آذد 1دساعو1 (00. ظطق0. ). 89. ىلع روح اهل نوكيف رخدب نانسروك نم ةيأور لسصنت م

 ئجهم. ىضح :ناتضوخ نايم .نم.عمجتسي امم كلذوأ ريثكلا هيف نقرغ ءاضوواميلا بجيت ل[ سل
 رزخلو دملا هفرط نم ىهتنت ىنح كانه ضرعيو ركاب لصنوف

 [ل1- [ةةأطة عطا م. 54 5(. اذا ركلا ريفغش ىلع روه هل نوكيف ركلاب ناتسروح نم ةيوأر لصنتو

 ىينتننت ىنتح كانه ضرعدو ركلاب لصيف ىدهم ىصخعإ ناتسزروخ تأميم عمجاأسدو ضرعي هناف هيلا ىهتنأ

 وشل دملا هذرط ىف

 7 عدوزو 2868. رن. 95. ناوأرف اهبا ىدهم نصح كيدزنب ايرد رانك رب ناتسزوخ رد تسه 'ةيوأز

 : ينام ايردبو بشاب ررجو كاظو قوش ةلكبإ احب

 (015ءا1لنر رم. 58. مع تمحتعا معد طرقس- 8[هطلتر هدد اطع 5ء510-2عو 5 عدنعوك 24101

 هارمعموتسف ةهخع ءمل11معائع0ا دسصغم هدع 007 ه1 هخعدنر ة11ععاعا ط9 606ةر الاتع ةهتتل ال٠13

 ىل 1102-١ (ظننمعاط. 312م. 11. م. 2609.): 1"هدامعر مدلعم هعابمسةءاغدت» ةرتعلا معو طقطعأ

 لدووصتسس رسمه عصستس ر 01 جل ةمذد هقمدسعت طفطعأو اع نهم ءمج010ل1غ هوطست ةعمفعضعس اس معاتأعتت 00

 رسال مرسم [عرتع [وصعتاسلتسعتس و ([110 ء1عرجكتت" ة112 20 تعط عطل ة]كاتتلل 51110108 1

 آد 1 ه1ع21 000. ةططق0. 7. 58. ناورداشلا نم رتستب هركذ مدقت ام دنع تايصاخل نمو
 قى هلك فصرو هراجخاب (ضر ل5 لاما وأ هلوطو ديكدأو انني 2 نم وحو روباس داني ىذلا

 رسل باب ىلأ عجارت .ىنحح عفتراو هيف املأ عجأرت

 1-1:1ةةغطهعاط»1 رن. 53. انبلا بج نم وهو روباس هانب ىذلا ناورداشلا رتستب دنعو

 رتست باج ىلا عفتراو هيف املا عجاري ىنحس هلك هراجخاب ىنب ليم نم بيرق هدادنماو ةيكحاو

 17و16 2ءدو. رز. 94. كي هك دنيوك رتشوشب تسروباش ناورداش نانتسزوخ بياجت زأو
 ذاتفأ رتشوش رج با ات ديا هنخلس كنسو مكب تيسناورذاش نأ,ىازارد ليم
 (15عء1عر م. 40. تسوس طع رىهدلعتنو ه5[ ة[_ةطستتكأدسو 15 طع مهلهل ناد 01 ةطقجرمانت“

 مغ مهاسدطغء. 1غ 15 همئ0 غم طع هج دستلع ص ل عدعاطر ءوهقاتت ءاع0ل 01 ةغمطع هل 1201:[ةل'ى 101 ال

 مسسردموع ه1 ءوسلسعأتسم .هغع» غ0 ملهمة.

 ىذ 11102 (ظانمعا. 381جم. 117. رن. 250.) : هذ - هدم . . . هدتغ مغ هثأ آلا. 1[هتتلملا لفوق

 ءالعرخع هدعا - 8ءلسفعطو هنأ نعطق (نطتتعةأمسمفع طقت"اق 0073 ر مطق ةنعمءلسك 128189 1

 لدوركاسسس [هسعد. لدغ هرتطق ص (نا!سعوأمسهر نغ هتأ 01 - 8[هةعاغةت*علعو هتتل(|113و انآط1 1

 مععأ طدستعال مت"هزدات عاق

 آذد 12 ه1ع21 (000. طع. ]. 88. ىسوم اجأ نأ ملعا هللاو ىنغلب امك لابيذاد توبان رخست رهغبو

 هذخاف اوبدجا اذا رطملا نوقستسيو هب نوكربتيو غعماجام ف هنوريدي بانكلا لها ناكو هذدجو ىرعنشالا
 رجالب هيوطم روبق هثالث هيف لعجو ناجيلخ سوسلا باب ىلع ىذلا رهنلا نم تشو ىسوم وبأ
 ىلع ريثكلا ىرثكا كلذ بلق ىتح املا متف رث اهامعو اهلك اهنم ذوتسا رث روبقلا دحا ىف توبانلا كلذ ىفدو

 روبقلا كلن دجو املا رعق ىلا لون نم نأ لاقيو اذه انموي ىلا اهيلع ىرجج رهنلاو روبقلا كلت رهط

١ 
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 رق ١

 كلا 2 | ادا

 1211ه ةها(ط وه ط د1 0.58. .انوبات هب تيار دق نيليم نم بيرق هدادثما نأ ىنغلب سوسلاب يلو
 هنوربدب بائكلا للهأ ىاكو ملسلا هيلع ىنلا لايئناد ماشع هبف رأ اوركذ ىرعشالا ىسوم لبا مايا دجو

 بايد يب ع رهذ د دكيهعو ' ىرعسب الأ , ىو وبأ هذاك اوبديجا آذآ هب مر وشسنئسم.و نوت رينب عقعماجم 3

 (قوتسا مث روبقلا دحا يف توباتلا كلذ نيفدو رجالاب ةبوطم روبق هئاث هيف لعجو ناجالخ هيف سوسلا

 اهموي ىلا اهملع ئرجج رهنلاو روبقلا كلق رهظ ىلع ريبكلا رهنلا كلذ بلق ىتح املا صتف مث اهامعو اهلك اهنم
 روبقلا كلت دجو املا رعق ىلا لزذ نمو اذع

 1آنرخو10 180ه 8. .٠) 95. اك ىرعشا ىسوم وبا راكزور رد هك مدوخشو تس ىذور سوس هش رثو

 توبان منا سوس نامدرمو دوب توبان نأ رد ماسلا هيلع تسربيمغبب لاينأد ىايناوكاتسا دنتفك دنتفاي قوبد

 توبات نأ ان ذومرفب ىرعتا ىسوم وبا ىدنتساوخ نارابو ىدروأ نوريد ىكنت تقوبو ىدنئشاد تمرح أر

 مشا يبان كيانج فذومرف راونساو درك نفد ادي١ توبانو هتك تس ىنخاس ذومرفب روك هسو كندر واين

 ! ©تفاي كناوذ ار روك ذوش با رعذ رد هكردو ديا رب توبات ناوسرب ذور زأ ىجايلخو

 © سندوع؟اعز7 م. 10. 1س اطع كارت هل همفر ةعتنع 15 هدا عتخ, هل ل طمعع طغمت"ا (طقغ لل

 لع نترسغع ه[ كطمس 1!38هسند ةقطمدتترو ه ءوالتس 5؟هق [هنصل اطعتنع : مصل 1( 15 ةهل0ل طع طمصعف هنأ

 لططوستعا طع طخووطعأا (غ6 رطمتس طع معوععإ) مععع زص اطقغ ءمالظس. 'ل'طععع (طع معموراع طعام

 رد تعووأ ؟معواتمصسز هل ص اتسع 01 0156ع5ةر هدع [ديستسع "مدح 0هنعطغق , اطعرت اطعم عاتأ

 دعس هسغر هسا مدئد7م01 14د خةهتص,. قطو ا8[طهدهد ةقافدتت ه0ءعدنعل اطتق ءماللس غ0 طع

 رموصدعطغر هسا طغعع ءمرعتسو5 هدع ءممعف غم طع رسصحلع 1هدع ذغز طع الدتقأو هد هتاقألع هلتعو

 01 رطتعال 555 ه1 طموتنلمفو هىعءوعلتصعلاج ةتمصعت ةهسضل نقمسفعل ذغ غم طع طسعصتعاو هم (طقغ ا(

 ؟وان1ل سما طع ؟1هرع0ل. 4ك طور هد علك ه1[ طع تح عان ءونصع 07ه اطلق عتتقكعو طتعأال 21277

 الع ةععرس آ!ط> ةسرت هدع ريم تحوم غ6 طع طماغمدس هآ الع 245

 تطل 02+11 (ظتنمعام ة1دع. 11. م. 232.) : 1هغءمءءلتغ 2ءعونمتسو هتغ طمسشلاعهلت 8ظ]ل.و أ

 معومداوسمت» ءأ (نا!نم:جهدسمتس ءأ جهلتقم مءوتمسع5 0ءعووعامسس ءع]ءطاعر نهم جط 0ءءل0لعطأغع جدت

 طلسسأ غحستسات لكسسمم هءأ هع - 1قرزاور ءغ الكسر هط هسقانم اكفضممس ءأ الوتنع5 ءأ ةلتوشتل 0ع

 اتستنطسم [1ةموطقسوعو ةهط هضتعسغع 8[هنندس ءهأ ةلتوستل 0ع استنتطسو ه5ءوععداوسو 2 764]5ا1-

 تمرحع ]نستأعد (نطمدكدسمع. ططمسع دس 120012 قا مهتنت ج!توسم طمتسم . لعوءاتأ ةنط 0160

 (نطمدفدسمع ءأ طلكستسفقر موتك ذا لت0مصع 5ءيعداوتشعو هتتك5 هدد 1قضسمل أ 1ونعم أ

 1[ةرر ول 1٠ ْ ظ

 1ذد 82 هلع81 (00. اعل. 7. 148. نم اهب طيح ناسارخو ىرلاق ناسارخ ةزاقم اعأو

 دودح اهيلامتو ناشاقو مقو ىرلاو سموق دودح اهيبرغو ناتسكس دودح نم ىتو ناركم دح اييقوش

 ةزافما هذه ضعبف ... ناهبصأ دودح نم ىتو سرافو نامرك دودح اهيبونجو ناتلطجاس نم ىثو ناسارخ
 ىرلاو ناشاقو ناهبصاو سرافو نامرك لمع نم اهضعبو ناتسكاس ليع نم اهضعبو سموقو ناسارخ لمع نم
 1568-111 ءاطد1 م. 98.  ناركم دودخ اهيقش نم اهب: طيح ىذا ناف ناسارخ هزافم امأو

 نم ىثو ناسارخ دودح اهيلامهو ناشاقو مقو ىرلاو سموق دودح اهيبرغو نانتسجاس دودح نم ىثو
 ناسارخ لمع نم هزافملا هذه ضعبف ... ناهفصأ دودح نم ىتو سرافو نامرك اهبيّتونجو ناتسكس



 20 ا

 مقو ناهفصا لليع نم اهضعبو سرافو نامرك ليمع نم اهضعبو ناتسكس لمع نم اهضعبو سموشقو
 ىرللاو ناستاقو

 11 ةموزم 2 مو. 7.181. ناركم دوحح نابايب نيا قرش ناسارخو سراف نايم نابايب ركذ

 نابابب نرد اهياح ىضعبو ا نا. هانيبس دوللح 5 3 0 سراخفو نامرك نأ قونجحو ناتسهس زا ىرسجبو

 (ه5ءع1عم7 رم. 192. (رم طلع ءدقأ طع لعدعتتا ه1 1كطمتةةفوص روتتالرت طوضلعتن5 طع 20 ةطع#

 نأ 31جاددسم هس مدتنألر 5ءاعداؤسر غ0 طف ةونأط ذغ طقق ةكتسضممس هل الةتنقو كلل روتتأ ه1 طع

 ةرورجلمد نأ 1كزهطمس ... 10 بع ممدناط زغ طقف 1[ليموموم وسل موتا 01 5 عداد د غ0 طع 551

 ١ [ورلعتت5 هد لكمستستف, عز ةهصل ةكمتس ة20 1 1

 مادس11ع02 (ظانمعام 31دع. رم. 244.): سس ءدأ دماغ ءميرتتول و5 2ءنولمع. هءععدسلستس

 عاجشاملت ظلم بيغ هدنو دصسعم نكسعاو اسغعم نأ 10555 ءأ ننقل ما" دقات عاج 01:15 ؟أ 115(3 111-

 معمم طسكرو ةتتمعطمو طمض[ودنستط 01615ةدانطهو ال206 015 ءاشخاتللل ([1373:01:5[30ان112 1611:31:11 112[20: 1:0-
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 عقال هال[

 آد 112هلع21 000. ةطضسف0. م. 93. ناك اهناكم نأ لاقيو ريشدراأ اهتدكساف روج امأو

 تسبب اهيذف ثتدحكو )0 خثواعد وأ د املأ رهظب ىذلا ناكملا ىلع هغردم ىنيب نأ رجشدزأ رذغنف ةريكلاك افقأو ءام

 نم خعسلا ىق هبيسق كو روج هنيدم هيف ىنبو ه.راجام نم جدف اهب ناكملا كلذ م خلازأ ف لانحاف اوان

 اهنم لدحأو رشا ىلد امم باودأ دعدرأ انهنلو قادنخو نيط نم رماع روس ة.بلعو 3 م رادو روجاسو كالحصأ

 طسو كور رجيم كاز 3 باب بون ىلد امو زصمرف 7 لانمشملا ىلد أاممو مأر-هسب باند برغم أ 1 اممو رم باب وهمس

 خذأ لاقب ع كامد ءايسضسب وحو )0 صاقكو أرب داب سروفلا ن راسلاب افرعدو لابرطلا ىهسي هكاىدلا لم ءانمد هغيدملا

 طيتننساو ران تيب هالعا ىنبو اهقيتاسرو ةئيدملا ىلع ناسنالا هم فرشي هنأ تيك عافترالا نم ناك

 صو نم آند ومو رخآ ىرجكم ىف لزني مث هراوفلاك لابرطلا اذه العا ىلإ هدعصا ىتح ءآم لاع للبج نم هياذكإ

 بوطو ردا نم ولعلا باغ ىف ختاسم بررح نم وربك ءأ للعأ نوكي ءاخد رجباقملا ىلع لطم .اعباب جراخ

 ءايذم لجرلا ريسي |ادج ةعزن ىو هيراج هايم هنيدملا قو لوالا لابرطلا ركذ نم مدقنألا وبخلاف هربخشو

 هرضخلاو بيطلاو نسل هياغ ىف تاهزنتمو روصقو نيتاسب ىف زخسرف ودعأ باب

 1-01[1ةهةغط هعطت“1 ري. 62. رذنف هريكلاك اغقاو ناك اهام نأ لاقدو ريشدرا اهانب دناف روج امأو

 كلذ هايم هلازأ ّئ لامئحاف كانه را ان تحدي ىيدو هودعب رفظي ىذلا عضول ا ىف هنيدم ىنبي نأ كلما

 روباسو رك كطصأ نم ةخعسلا ١ ةبدرذ 5 ةنيزرم كه روح ناكل كلذب ىكيف ديرادكم نم مذ امي ناكملا

 برغم ىلد اممو رهم باد ىمسيو قرشلا ىلد امم باوبا دعبرأ اهلو ةدنخو نيط نم رماع روس اهيلعو درج رآدو

 ءاغب مكدلا لثم انب ةنيدلا طسو ىف» ريشدرا باب بون. ىلو اممو زمر.ه باد لامشلا ىلي اممو ماري باب

 طيننسأو وأب تيب هدلعأ ىنبو اهقيتاسرو هنيدملا ىلع منم فرش كتيببكإ عافقر لأ نم ناك ذأ لاقيو ريشدرأ

 برثم كلقو هراسخو صح نم وهو رخأ ىرجكام ى لزؤني 7 حسأر ىلآ هراو.فلاك هدعصا ءام لبح نم هاد



 تع 194 -  تحتم

 طسرف وأ اهنم باج لك نم''ناسنالا ريسي ادج ةعزذن ىو هيراج هايم ههيدملا ىو هرشكأ سانلا لبتتسا
 روصقو ىبيئتاسب 3

 , 7/ورتوؤوم 2همو. زر. 111. طر ىمشد ريشدرأ نوج ذوب هجايرد كنيوك تسدركانب ريشدرأ روج

 نيو كش نورب اهيتسن كنانج دسنتخاس 'اهضار ار بأ ان ذومرفب دنكانب ىرهش هك تساوخ درك رهف ابا

 ىوس قكيوإ يرش ىوس دندوك رهم باج أر ىكي 9 تيسورب :زاورد ؛راهجو دراد لك زأ ىراويذ درك امد رهش
 ىباغب وم نابع ردو وهدرأ ةزاورد بسجج تسد ردو زمر هزأورد تسر تسد رسثو مأرب هزأورد تعسبرخغم

 م# 'بو ذوب ىتخاس ريشدرا كنناوخ هرجاكو ناوباش ىسافج ارناو دنيوك لابرط ارثأ ىلاكد نوجح تسع

 نيا هراوض نوجا با نأو تسدروا نورب نأ هوكنا ناربارب ردو كنقراذيذ احبا زا تيحائو اننسور
 , ىاهبا رهش ردو تيسحلش ناربو نوكأ دوب متخاس كنسو صك زآو لش ورذ ركيد ىرجتم ردو ديا رب لابرط

 : هب كشاب هاكاشامتو ناتسوجب كفسرف كي رادقم :زاورد رهجبو تسرابسج ناور
 (©سوعامرب م. 101. لوحك» رهف طصستلغ طر قكضلعفاطترم 1غ ذك ةدئ0 مغ (طتق رامعع 738 101-

 سدفعلر هدسملل !ةهلكعر هسا مغ ةنلعدطتر طقعتسم (يعنع هطامتسعا 2 7166017 ه7 عا طلق 26110 و

 لعقزرتعل غم طتتتلل هج كار هدد ادع ةزرمغو هس هنا مخمل اع ىهكعرع غم طع لعمتسعا ةتكدرت. "لطئطع ردلاق

 هدنم هل كمر. "لا عرعع جبعع 1و عماع5: (0همع 15. ءمل1ع0 طف ظوط الةنطدز 1[ !1عملق غ6 الع ءمقأن

 ةسماطع» 15 طع ظوط ظعاطعدتسو 1ةدلتسم غ0 طع عو6.  (تم طع متعانغ طقسا 15 ةزانهغعا الع

 1دوحعدمجعاب طمدضستنمو هع (هنع ه1 طمضسمتمت هسا هرج طع 1علأ طع عدم ه1 كسل عواتت. "1ططتق

 تونع روق ينمعاع0 طر ةسا[عداطتعو هسا اعمسصس 1غ طعتنع 15 ه عر ه1 هلل طع 015125 هل (ءال-

 صاامرستعو. 0مممدزكم غ0 (طتق 15 ه طتللر عرس رعطتعا رهغع» عيماعم رتتط كنعوغ 10ععو ةتتل

 [ةهللف ةصسغم دس هوسعلاسءغر مطتعا هه 1هدتطصعا 01 ةؤوطع ج0 1201:(ةتعو طاقغ 15 2019 1ةل1 ع2 40 110

 لع كنت 15 معا1 ةدر11 عل ىتغان مسمسصتسم 52غ ؤ ةهسل دس الع ؟لعلستغع 01 ءدعا عدنع (طعتنع 3

 جطمسأ ج 1هتنندسف 1210 هدغ ص عدتنل عتق هل 2138116 : 010٠

 هعمل طمعع ةسللتعادسأ 20 ءمدصمتنمطدط لفتت و 212 5ان212 06 ]تطاث0 20840 ]105

 ةعماعس6متس.  ظاسنو ءعيواوتغعس 20 !١71 . (0ههءاعرت هعمل وسعت و جتدرداطتدع هدتعسأولت ةالقع

 مردعستمددتسو هل ه0 ماصس ءءاعطوتسسمس 511 عدن عرس 0ع دعي هطاععدستمو سمار ةنتنأد

 لتكر سمن مدع 1.١ ؟. ممممعسلعسغءعسسو اصنص 1) نسمع ص 6؟معندرأطتم 01 عصغدلا دس طفشلكةلت0لقو

 هلل ةطس]أ علم ةهععاغمكلقو مائهد5هك ءمطعما[دسغز اس 2) نسمع هررت0ل ةكطسل ]علمتم 216012 عمات

 موجعسأ نسفتس دس ((ةوودن, 0.5 نس 3) نسقع دس عوج. 01. مسهعسقسأ ءاس ططدشلكة]1:0عت5 ةرتاتل

 قةطقسلت علمسز امص 4) سمعو قكطسلأعلج غةةأئءر د آ1طذس - طدسلعماو منهل ععاوم 06510 عطوسأكالل ا

 عميد هرطتم (تعسأولت. (نا“. 212 عدمتس صعرعامو. آ. ىو ءغ ات ر1عهطاهعلع 1. . م. 18 ةنوب
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 1آ126 ةعمامامرخ ع اسفل 263[ ٠

 1مم ةساعو*عدقو اندر سأ(ةعمسع ءالععمدع ممطتك تلعسسعو 1تطدنسم ععم ع'ةررطتعءاتتتو 06 0

 زسعوموسع نسمعمأم تنمغر ةنسلعتس عةدعر نسعرس اطص- 1ط[دسلكما (؟. مدع 5.) ةكطس-1ةطقلعم ءا1-

 [ة 0عو1 (ىسرافلا ىكا وبأا) متطانتأم

 لس [خمدغع مونم ءملتعتك ةكعدطتعتو 2 هماطتك مسسع ءاتأنوم انطوت زمدع هقعتطتكم»» ه5 ءادعا ءاو

 هطدس د ةلأ ءاد1هدنعدا (1"'تتقدع) عدةدستس 26160  (ىوتلا ىسرافلا ىلع نأ خيشلا فيلات)و نق

 همسعس هل ةهلتم نيسملقتس اص قةطس [ةطقلع ه12681-1 (ىسرافلا قع وبأ) دانك ةكلل12 21)]60111  أو

 00165 ةسقسرد رع همدتستطاتق هل جلتتك: ةكطس هعز0 جحطسعا طعس ةوط] ء1- طو1ءطق (ديز وبأ

 ىخكلبلا ليس نب دص) هن ىذا [1ةطولع ءا-[دعأووز ءال-اعدلطت د10 1-1041 ةدغطق نللدنأ1 (وبا

 ىرخطصالاب فورعملا ىضاقلا ىسرافلا ىوكس), ب  (ودعو زص 2ءموزعم ائطدت همدان ةععسرت1م ت1طانتح

 هد هزررسك كلل©طات 1- !عدقعتسم هط0-ج113ط طعص ءطقم71080 ه1- ءاذم125 2111 ( مساقلا نأ فيلات

 ىناسارخلا دادرخ ىب هللا دبع) و 1طانن6 آد 11عدطنت"ع جلتق دصقتللال «>87:ةكانتطل 1117 ةالتكانت" طقتطسعات: هلل

 *1- مدعم ةطل- ج11 ءطم» 020 ءطقدةقومت (ىقاساركل دادرخ هللا دبع مساقلاوبأ).

 (مسمع 51 همععامتستقو طلق ءمرصرروتعأ ص ا[عوسأع ءولتعتد ةكعسطتعتر نسما 1طن - ودل 1

 ودع حلالعرتأ ةعئلررعمدتتك مهمرسعال,. (نسن (ءعداتيسمستم و انعم دونتمدنع دممتتاتت 20016ددص هاو عم دصتح

 سنك ةطرءوعدسلم نأ 80ع5ر نسم دصهعتق ة7:ءالمضتطسم ءقعص هعلمستك ؟كلسعاتلتق ءانلص 20560 5110601

 ىدتسس ءامس ؟1لنسسم لطس -1!ظةسلمل1 لغرس. لدغ زون ةهتررام»» هطسع [ةطقلع ه1-1ة ءقأةآ]1و

 نسعرس ررتقمع هعاعرتتك لسععتسم هع دع ةعوسسمسس 35ةعىعضمأك 1طس طمسلمل. 50 ةللسل ةعمتما-

 اسك ةهنويرسعم 15 هع ءاسقلعتس ةعضررأمدثا5 هررعتنتع لعرتمرسغتق منمدسنمف ةتسعاأامت“. 1 عدتس 00

 هسم 10م لطم - طمس ملنلعد كطس- [هطملترم دهمستسماسس ةردزتع]]هغل ةعالتعءأو ءاعتأ كوأقم

 نسمع 20 ؟ءعطو معرب عتسسأتل" ةزرانل طمدطخسدس ةتارر[ 01" علت هلع ا لعدممال مدع "عوطت

 مزمعسفأك ((00. طسعل. رم. 6. انس. 11.) طقععع6ع: ... ىسافلا قع وبأ معز ام ىلع نيصلا هكلممو

 وك وهف رهنلا ارو امم مالسالا رايذ ىلإ ىهتنت ىنح ميلخلا مف نم تذخا اذاف ريشا هتالث يف رهشا ةعبرا
 زغرغتلا ضرأ ىق كتف تبثلا ضرأ ىف برغل ليح ىلإ عطقن ىنح ةرشلا دح نم تذخأا اذاو رهشا ةقلت

 ريشا ةعبرأ ودك وهف ركلا ىلا كامبك ريظ ىلعو زريخ رخو ١) ه, ىر ظعورساتس هس عالقع ةععاتطانتلل ([1186 6"1-

 [هتأ كدب زناقلع ء]- [هتنععأ ... ننوكاتمل“ 11611565 ]34 لل0 1 1565 1262565 102 عتننتت قأ. 00

 هد"للدتك هل زمتغلم ةزستتق ءأ مد"0ءعلتف هكوسع 20 0 (هدعرم 181051 بدمددسد 2 ممتع ![هحمدنولسملا و

 همكم هقأغ ةضسس ءاعاأع* درصعسمتسسو ءأ سفلم هدخلتختف مط ةدعطنعسدم السمع هدتعساأملل ءأ !رعدن

 علف هكوسع ه0 ةءطنعدشم لستم 0ءعالعسكمل مسد ربع ؟ءوتمسعسم آليا - 'اطعغر 1( - '!'جعاطدمعاوم

 ع«( (ناعمءاتكد م0 غوص آككعتسقلع هقوسع ج0 دسفتنع ةزقكتشال هقأ كل'عالعل“ 118461101“ 116115111111. '

 [لدعع كطنت ة1فطملت مععاطو دسك يتسسأات" ةزتان0 101 - [1ةذاط هعاطبسا هنت ٠.١] 5. لاذع 0.: ىكلمم امو



 كن ل

 كيبنلا ضرا ىف برغم ا سمح ىلإ عطش نأ ىلا ةرشما دج نماسذخا :[ذأو ريشا لذ نم وك ويف رهقلا

 ره عبرأ وككأويذف رجلا ىلا انك امدبك رهظ ىلعو زوخح رثعو زغرغنلا صضرأ 4 كثمو

 1 نرخوأزو 8ةهدنق. م. 10, ا]ذصب 0. انهي هأر دهام هس رذ تسأ زارد هأر. دهام راهج ار نيجحح كلاممو

 لح زا نوجعو بمدسأ هأر هام كس رهخلا رو م كو لايم أ ىحلامل شم كثميدالو 3 ديبأ رد ميهلخ 2 ْرأ نوجو

 ربو زغرغو زوبخ رش نيمزدو دلنو بد ناببونذ نيمزبو دوش نورد برغم لح 5] لفاوشو كيارد ةرشم

 تيسأ نار هام راهجج رادقم ادردبب اي ىاميك رهاظ

 (نوعاوزت م. 9. لطف بدرتشع هآ (طععت هدحلعصلف زص اعمعأاتل ه لتفامسعع هك 10103

 سمساأطع زممتسم عزز هسا دس طت؟عملغطر (طعع. مل تطغس هتف ءورسعق عودت طع دسفاتتكلل 01 الع

 5 و: عمارط غ0 طع امس 01 81 همدسلسمسقر طع طم لعدتو ه1 لةطدسحك هع -جاسمطت "1'ةتقواكقع

 ستمر 1( 15 ه زرموسسسعرت 0[ طصوأع دضهصاطق. سل ركطعس هرجع ءورصعق خورض طع ءمقار هت 5918-

 طعمه 0 ردع 0٠ (طع رعوأ, طا (طعق اذصصل ه1[ طف لظاسطتحسفو هسا : طع 1آدصل ه1 1وءلطستتا7

 هسا ه1[ ((طسعطعمو هسا طرت لفتسمع (0 اطع ةعور 1[ 15 ه زماتتتطعإل 01 جطماتأ 10101 101113.

 لسع مععاتسعسأ قى [ذطملكت نطو 0ع دصمصغع 12075 ةط ة1طس طدسلعملا 064 ((ن00

 طسعل. رم. 13. انس. 2 ه ظسم) هدمعتررام طقععن: هايم ديفو دباعش ىف تفط قع وبا لق ىوضر لبج
 ىح هيف مدلسلا امهميلع بلاط كا نبأ ىلع ىبأ دمح* نأ هيناسبكلا هفياط معن ىذلا لبثل وهو راعقأو " مديك

 قافالا رياس ىلا ىسملا ةراج ليك هنمو ميقم طب ه. ىر 101016 خط 1هطقلعت ءوو ممنامقأةكأ كنق

 [دننععو ءأ ةسلضدعأموو هتف 11 (201) جوسمقف ماسعتسمف هآغ ةتعال ع5.  طلتع 1[عط ةقأ 10105 ر

 ذس نسم 8ءعاد لنعأو 101 -1كمتكدستح (ةسومدامدخسس) ظسعتأ 181[هطمستسعلعص دطس هلت ةط©م عطس

 (!81ع و نستططمءاسم نة هزار جدلطسع هدر ءتواناعس 17عدنع. د مدامسغ جط طمع دطوصغع 1ة-

 م1045 آلا - 8[دكدس 20 ه]اتقق مءولمسع5و ”).** 11وفع ددسأ ةيدانل 155-11 غطق عطا اهله 2.12

 آل. 2: ىف فاط نن ىربخاو ارضخا عيذي نم هقيارو هيدواو باعش وذ فينم لبد وهو ىوضر لبج
 ىلع نب كمح نا ةيناسمكلاب نوقرعي ةفياط تمعر ىذلا ليتل وهو راجتاو ةريثك دابم هب نأ هباعش

 ٠ قافالا رياس ىلا ناسلا رجح لمح ىوضر نمو هب ميقم ىح بلاط ىنأ نب
 17 ه2و10 268. ]. 23.  اهبعشو اهتشب وردو تسكرزب كوك ظذشاب عبني كيدزن :ئوضر هوك

 كنرب قافادو دنراد رب هوك نيزأ دراك ككنسو تسأ ميقم امدجأ دنع هللا ىوضر مقينح ليح

 دمع سسس دهتسلتعع دسغو» دع ىرقءماتمسأاو هعستست ؟معللع 0لهطتسس ةدذع راتغمو نطتط

 همام ةممدامز» هك ه- 1 ةط هلع هزغ 1طد-11ظهدلعول1لئ5. 560, مغ 511018 312206371 و 112 ©001-

 هك ةسسطتعت 6510 .ةلتععطسس 1 ةوتطم ععساتلع 1-1011 ةه(]ط و عا 1 (ىرخطسالا) و "ةسو سقت

 د 1106 هأ طكعق ننهع ههضنوأ ةطص - 1آددتعول هع موقد ةتتعامعتم همدان لع وتعو 151 - 1520365 ل
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 بينا ع

 نوزاوكعدتزسسس ها هير هدمسعف ممحم] عدطتس ةعتيبأمدتك سمدسعم,  التطل هم هعماتسم ءقأ

 حاوبس ةدعوتككليسع طمع ممستسم طم 07م5  ععموتنةرجطتعا ةسنعامر» 2 ]162ه 1 ه1 6256 ذط

 ق(هةع كل -طع130 (دالبلا راقا) ء( ةلقعاطمتط ءا-سهعاطا هلعشأ (تاولخملا بياجع) ائطتةقو هط ل ة-

 اجه غم زم [.عدنعم ععمج ةجرطتعم ءغ هط 1طصس- 4قتزهه0م دس راعزألا قشن (ط. ؟. هل0» 1لمدسم)

 [زربو ءيعزاوأمست“ 10 دحدص ءحعسرر]ت5 ءورس»ت:027 021111115 205أ111111 556 جتا ["ةلتتاتالو

 نسنطسع مرممعمت(( نع !(ععطتغ لكمفحتستعسمتد ءالدامتس رو ن0 1س 0[ءعوهتطوسلو اتعطع [هدغاةعاطمن"

 مودات ىو ءازسوكسس [انطعت " .10ءدرد] عاتمدتنسمتت 1؟عالأ

 16 جحووجأسأ قةغؤتعع ءا- طع130 (ن00. ©هأطع صقل 234. رن. 80. ايبيلا بسنيو  ركطصا

 اهغيب تافاسلاو اهارقو اهدالب ركذو ةروعملا ىحاوذلا هيانتك ىف ركذ هناذ ميئاقالا بانك بحجاص ىرخطصالا

 بانكلا كلذ عيمج ىف رصق امو ةيبصاخل هل ناك نأ عضوم صاوخو (هعدورست2 ةغانت' ل طوع 16

 رك1 - 1ةداطوعطستو جسمعام» انطدتأ ءكتسففطنتت و 0عومضتمدتا د طمع !اتطد"0 هانم "ععتمطظ 68 اطهطظ1(ة[ة8و

 لعومترروزغ عودتستت 0102و 71605 ةمرتاتتتث06 12118118, 110هز68[221618 100]'ا11و6 81

 طوازعوسغرم ندمدنمتط ةدرسهتستست طتطتل ةص طمع انتو 068106181111.

 1110 عد : ريما كلذي ثتدح ىرخكطسمالا لاق ضماح هضعبو ولح نىضعب حافن ةيياحم نمو

 | جراكنا لازو هوار ىىددح رضحاف نؤرضاملب ركناف وزمع لِ سادرم

 1551811-11 7. 06. ولح اهضعبو ضماح اهضعب هحافنلا رخطصأ نيحانبو

 176810 2 6عمو. م. 130. .شادرم شرت هوهن ككيو ريش مميز كي ثشاب بيس رخظصأ.تيخافبو
 ذو ىوبو دندروابب اذ فاتسرفب درك راكذا تنفك راه اجر ىسح ايي نك ىيأرمع ىب

 (01س5عء1؟ز م. 129. (ءاذن. ةكمرت. م. 280.) ةطس طع (هتغمدنر .01 [1كاطهلطقت"و 2150 و اللعان

 15 جاطتسل ه1[ هرجرد1عو طفلك ه[ رطتعا 15 ةرععغار هل طق]ل ةودتع, 11035 طغت ةلنتنان 11 6110

 ل5 قنععمسمفأوسعع غ0 1لجمذوس عزوز: طع لعل 17 7055111167 01 أو دا 116038 ةعردأ

 هل ءوسفعل هدع غ6 طع طخووعطغو ةطصل ةلطعت عل زغ غ0 طقللا»

 1عوورتسأ 1. ه.), 58. لابج نيب موي ىلع ىرقلا ىداو نم ةيرق ىف. ىرخطصالا لاق: د رجذل

 انتويب لثم انوبب اهنيار لاق نيعراف انومد لابذلا نم نوتحعاتو مايف ٠.. هللا لاق نيذلا دومهت لزاغم كتنايك اهب

 ٠ ثلاخالا ىمسي لابح ىف

 1-11 ةدغط ةءطتنا 2. 10. لابج نيب موي ىلع ىرقلا ىداو نم وهو ناكسلا هابلق هزيقنما هيرقرجشلو

 عيحو لابخل كلت تيارف داولاب رخصلا اوباج نيذلا دويتو لجو رع هللا لاق ىذلا دومث رايد تناك اهبو

 5 ثلاتالا لا.ي.ل

 77 وأو 1 ع م. 21. دومث ندعم هك دأر هزوركي رب ىرقلا ىداو زأ كجودك ىكهد رخو



 ست 3200 :٠ تحح

 ناو . 8باولاج رخصلا .اوباج ىيخلا دومثو فثيوك ىم ناشياوخود ىلاعت ىادخو اهقوك ناعم رد ثتسفوب

 : دننئاوذع ثلاك اراهيهوك

 ق4ةطسال[ هلو هلع (معصمتعت رن. 354. طلعنا لطم [لطمهخل نان لل [لطعو" ذداعل“ دلمتتأ عفو

 تنفك لتمأو .لتمامسم نه ال هلت '1- لكميؤ . . . دنع ةعلعف (لتطسم) '["طفستنلو لع نستطسع لتدتا

 1]دعدق: ىر]ث( "حسنا و نال هنعواوكا ئالطأ 1نعق اه [الهلاع'' (ل]كمر». قس“, ]2676736172 +, 9,

 لعموم 7101 1[11و5 3[هصدغعو نأ نمل هندي له ءديعاقتتللل هقأو نتتعلت 00110011111 1311 اررقع 1 انو

 [ةعععامسم: ىر 1( هععلتمأاتم ه دسمصمأتطسخ لمدسمف طصععستموو ءاقمطمتةساعق (لعور“, قوس 275211

 .١ 148. نك. أغا. 7. 81.).  ؟هعوساأتست' اق دسقاتاعق للا جاطتل آند

 اآطس 1[ةصافل (00. طفل. زج. 13. انه. 10. ىدذاو نم كو ناكسلا هليلق ةريغض هبرق رجاخملو

 انودب لابطل نم نوتنحايو اهيف هركذ "لجن هللا لاق ئتلأ دومث راين تناك اهبو لاب نيب موي ىلغ ىرقلا

 ش .. بلاك قف

 14 ندحتست 1. تن. رن. 53. نم حرخي نارهم رين ىرخطصالا لاق ... نارهم رهن اهبو ... كتسلا

 رق روصنم ا ىلع م رودهس دح ىلع ناسلم خبيحانب رهظي مش نوروكاج راهنا ضيعب هغم حركي ليج رهظ

 ا ةممدو اطصس طلطمسط قلت لت5 عع هسعاغضضتف 203 مو عت رر نمط عرس مس كدا غ086 عازم

 فللنلل 1

 16488537121 1. ©. 2.841. عجو كللا رآذ ةعينم ةهنيضح ةهنيلم ىرخطصالا لاقو ناتلم

 ةعبلل ةولصل ةنيدلا_ لخديو ليفقلا بك ري ةعبلتل موي الآ ةنيدملا لختكي ال ملسلا كلمأو ركسعلا

 (قفنيل مميظع لاوماب ةذس لك هيلا برقتيو كنهلا دالب ىصقأ نم هيلا محو كنهلا همظعي منص اهب

 بففوسو نينداعلا ؛ فويس نيب عيضوم معأ كتي وصق منصلاأ اثحددو عام نيفكتعم او مخيعلا تسعي ىلع

 ةمنصلا ,اهيف عبق رصقلا -طسو.:قو. نليراغيصلا

 12 ءيوكرر نم سعس  هعطتمك ةكةدلغس ه ءولتعع كعدط. 6ه(طدسم ءلتلثأ ل عآم 1605 ععو1[عان

 لع 8[وطمجتسسعلع آد طوخ طم عتأوتنم رم 28.) , ءورسجب هححوحتغ كنس 1طن دقة ولأ لن مرد

 طزو حتع هوا. انراعمسط»:هعلع 1. ءءء. 4

 1ع ةقوأسا 1: ©. 2.105. وح اهنم بناجب لك, نم ريسي لجرلا نأ ىرخطمالا لاق ,ب روج

 آل[ هقعتنس1 ءعسدزق ذه انطدعم 81 مطت ]نس ؟ءمننص عوأاوتنان تاتولخملا بياجت باتك 0

 (مهاطع هس 281: سلم 10د دعمك 1هداط جعاطستسسس و 5ع0ل ةعدغعءدأتمتط 118435 ' نلقن1 61
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 تييشم 37706: مافات

 نوسفاملتغو هغ رس 105 هموت 211ععوغفز ةدلطعتغ دللعسم 1هعدس لع ةلسمحتم 1811 طت”ةططر 0ع

 نسم مزلع ةسرتو هت. 1!111.: نوكج راينأ ضعب هنم يبرخاي لبج ريظ نم هجرخ ىرخطصالا لاق

 لينلا ىف امك ميسان هيف بذع هوام !دج ريبك رهن وشو ركلا ىف عقي مث هروصنملا ىلع مث ناقلمب رهظيو

 © محم ضراب ليلا ىلع عرزي امك هيلع عرزيف بصني مث ضرالا هجو ىلع كتقجو عفتري هنأو

 آس لولعمأا طعجتعم عمهم طتعمو ه رت ءعا. آ[نرج1عمطتوعلع دس نفاتلال 70و60 .© 1١(

 ١» 72. مم. 131.)و !طعودصختت عع هزررعتنع 205أ0 0عرتنهدسكن 13

 3721. . دورذيبسا ل هيف ىفسلا ادررح نع رغصي ناكزو ليجدرأ نيب وه ىرخاطصالا لاق

 15-1:1ة( ط2 عطا زر. 81. ىرج نع رغصي رهن وهف ناكزو ليبدرأ نيب ىذلا دوردنفسأ اماف

 177 عرنو10 2628. م. 158. تسناكنزو ليددرأ نايم هك دورطيفسأو

 © ه5ءا عر م. 161. قةماعسال عسل تطتعاط 15 طعاجوعط قكعاعطتل هسا د كقتتم

 آراب 660عز. 7.  تكيحب ... ىلع اهقدنخ ليتشي هنسورشاب دهنيدم ربكأ ىرخطصالا لاق

 مورك و نيتاسبو رود
 1-1:[1ةةغط هج ءاطب1 2.120. هريشعنت اهلاجر رزكو تكحتويد مهدالب ريكاو ... هنشورسا اماو

 روس ةداعو ةحلا اهلو بشحو نيط اهوانبو بنلا

 17مرتو. 26ءو. ري 229. تسنيأ نأ ىحاوذ ىاهمانو دكفناوخ تكدوب أر منشورتس نيصق

 (نوعا1عر رم. 201. "طع قطتعأ غمكص ه1 م5ءادنمهمطغعال 15 ءدللعلو دس طع 132525

 51 (طوغ ءمالسطتر (تك+وب) وحس عا عام

 لرعال, 666081. 37. تكجكامب ... رخآ عضوم ىف لاقو ثكجاسوب اهمماو اراخ امأو ىركطصالا لق

 نيبو اهنيبو اراخ نس حسأ رف عبرأ ىلع سيدواوطلا ىلآ بهذلا راسي ىلع اهناف ثكحتوب امأو

 خحسرف فصن قيرطلا
 [:1-1وةأا(ط تعط: م. 118. بشح اهوانبو هاوتسم ةنيدم 2و تكحوب اههساف اراك امأو

 7 ءموأزم 128. م. 221. ... دنناوخ تكحتوي اراراخ ل ]. 223. سيواوط ةأر رب تكاوب

 ىنسرف راهب كشاب
 (0)هوءاعر م. 245. طظمالمسو زذ ءملل1ع0ل ظوسمطتعاععأا .. . رم. 252. ظمسعاعاكعأ 15 هند

 الع مودل ه1 '1هدمتك عزف مغ 2 0تقامسعع 01 101“ 1953801

 آد. 6 وود, 7. داباركي  داباركب ىرخالاو ةنيدملا اهدحا ناتعطق ناجرج ىرخطصالا لاق



 1-51[1ةه؟(ط! م عاد“ أ 1 02. ىدنو أرطم لقا كو اهيكحعاونب منيدم ربك | اهنا ناجع ركع ماو

 ىرخالاو هنيلألا اههاد تا نانعطق 2و متيأ ربك نمأ راسبو هورمو اراقو ىوسحا ايهلهأو راتس ربنح وي

 نفسلا ميف ىرجب نأ لبث رهذ اهينبتو دابا مكب

 1١7 نعوزو 120ه 8. رن. 134. مدرمو ناتسربط كنانج ذراأذ منو نارابو تسكرزب ىرهش ناك رت

 ىةورو ددنئاوخ داباركب أرذأ د اكلءدبي. و ىلح ره نورولو دكنشاب تورم ابو عبد شيوع ىنامدرم عراك رك

 . رب

 مي رو ىدءدسئامم للا الث و

 (نوةعآ1 وز . 139. (هدئاكعص 15 2 ةرصقلا رامععو 1عقق انقطاع غم ممتس ةسل 0ةتئازن#

 احس ؟1"ةطوسفامس. "لئطع معمردام هآ نعاس هتثع ةيستفطاع ذض (طغتع للعررتمةزانقوق 0هآ ه2 هع

 ردسعسونق هل دسفسلرت هوعوتنع. آل يقمع طع ءلازت 1ه ه راععع ه1 ععمسنل ءوللعال ظعاحخمطقلو

 (لدسوسعات رطتعال مسصسق جه ءوصق10عت'دطأ1ع ها عوتطم

 1آ1طم ىكنزدم زس انطتنو: 004 هد دس دست طز11 طائف 1"عولمان ان (بباج ىف راهزالا باتك

 راطقالا) ةدهءعتمأمر (000. («هأطم طقم 02,

 (000. (5هأأب. ]. 540. مصضخي م ناشحدب دودح نم يرخي نوكج رهن نأ ىرخطصالا لاق

 الوب مززاوخ ىلإ لصي ىنح ةريثك ندم ىلع رع ارث اميظع ارهن ريصي مث لبطل دودح :ى هريثك راهنأ ديلا
 مايأ عناس 9 راوخ ةرببتكإ ىف بصتي مث هنع هاقتسم اهناذف طقف مزراوخ الآ داليلا نم ىئش مب عفتني

 (00. 011. ]>. 548. ضعب نم جرخب لبجح رهظ نم عج خل ىرخاطصالا لاق“ : -. نآرهم رهن

 اهك هيلع عرزساو ضرالا هجو ىلع لكتاجو مصمم لستك د ممقك جساس بو نوكج مهن ىلا راهشأ

 ليلا ىلع عرزي

 (نان. ةدودتند 10مم هكدح ةطسللعلقع ؟ءنطاق ءولص] 2128 1. 17

 معمل نأ عرعاطاوتستلل“و 11206 015213201 0 [نملتلالكو 53405 عالأانللل 101143111115

 كس 1ةطملعمتس ه1 - 1212651 طنو5أل] هزرعرلق ءهددع ةتع[61عتتر عت ل164 202 01116 هل

 15-111 هه( 2 0 (ىرخطصالا) وا ن0 طماستسعو 116 عدعتط 7115 ءمرسزتهطوكلتتات5 524غ 1115و

 هانت ءمساعتس هدعز(21ع ة01عطظ[ 5111016

 3 6عععلتغ (هسسعم جلتتسل نستزراطهتسو 0100 101321 عهطأعق 2011 101015115 51162410 ]01:86[ 6ا-

 ت6 ءرخع ممككسسسف. الغءعدتس ك0 ء1مستنذتسسم ط. 11 ةرس ولع عرعم تع دنا ةبسطتاعسسسو كلاس

 1كطملعمتس ء1- جععمت همص 0 ةرتؤسستص ءقذع هط مر نسعرس ةاتن ة1طسع (ن!م:020طءط هر عا] هت

 راك ستنال”  ةرمأ عنو 111 0126ء!1دسضمدزمم1 لح ىرءعوس 156 كوس 1ذطماطسم ةططط طلقت

 رو كهلستس 10عومدعغو ةنغ اطاتطصع ةاتتتتال ]!ئطالاتتتلو 080 051663 01166 1515 ق6 205أءلثو 5

 ور ]111 تودنءأغ و ةكوسع 12 722عءعلعسكتطتك 0ع مسسللتك ةلتتف 11115 هةعرتنالم هذ 7023عأعل عمو نك

 رد 1طن ككطم» جل طءاطسسس و كل - طرتطمقساست ءأ قكطوص 1 1ةسولزسس 01[3212ع5 طقاطءاتغو ع 010-ب

 . رواق متامدتطسم طلع جلل سطس هوست عمت 2عءعووع وىأغر دس ردع 1ذد قسط ملمم كطح أ



 نسل 1 1 ا

 وآل هم لؤسنل ةيعاررتلك  (نمدس علم ممدصع» ثعساأتلع ىسرافلا كطوحت 1ةطملعم ج0لئنسس ةسلتععأ

 ىبرالطسمو 761 هي ظءمونلع هدتسسلستس ءقوعو 71 101 هلئودسمتساتات 0عع12ق5أو ةكاتلع 1

 ,ىاككطم:0علط عاب ءعمتمدتسع 8ءعمونعدسس ةذغر 0ع ىل- طلزتطمستت لعستوتع رمدطتحر ةعاوغعر ةعالاح

 ررزراتك هتالتل ءىسماعار متع لسمطتستس ءقأ نحتلص كطوح .1كطقلكق 21 1ةنععولتتق ةذغ ادع آطص

 .ىلك1ط00201 طن“ ١

 ركوسع معتم "ة(0ءسدغهصسعت» 172610 [طجطم»متتعو معتصم 1ةعز1ع طم ؟10عغو 1000و 0113

 ارسعسكواتع لتكن ةحتستتق , جاكاعدأغم ةهستسسم ءمدق1 عفت علك. دعم ممااق 7ءدث0 ماتكتقتلأاو 1186و

 ول 1ذد- ةكتزومهم هي آططس - (نطم»030طعطت هزردعتنع ءعععتمأور ةردانل [ةداطقعءاساستس 115568 (1186-

 مساس" هرسستق. 1 طم - (طمسلهلطعاطت تس دمعمأت مدعم 1ةعغ آ1طس - قكتزدحتفم 1) دس 0عوءرتح

 زنمدلح دمتم طورصسممعسس ساعت ءأ 81ز5دد* هيعطعس ة. طلكفطتسمتس طققعو 761115: اميف قيرطلا ىكذ

 كلايملاو كلاسملا باتك ىف هيدادرخ نبا لاق . . . قشمدو رصم ةنيدم نيب ((000. ها. :).180 .١

 2) زم 0عوععطءمل)5 هدطتطسخ 811 ءلزذد سيبلب هغ 3[نصردطت لع فنم (1. . م. 140. 185.)و

 نسمع ةمرعم5ءلعم ءيقعتطءع عر ةععاضعمر نستح [ةداطقعطعسق مسللفتس ظللطءلدمعو 81ةصرطتع

 لزد هع 1ك جلتسدع هعطتسسس 1غ دصعطأ10طعاتر 12116006 ذطلطالق 7135 طهق 12161 1865 أ

 ]رورو وهمعسست لعاتستتع

 1نع عنغو هعممأمتك هتطنل ءمرصح ئاستص طقفطعتساتتق. 8 هدرعتتستف 7و ص 22

 وعاوأعر وسهم متععرتتغور 1ةساعتتستق نسنطانكلمنس ةصلنعتتك لد عالو ءآ1هطو7ةقدع طمطاق 10 عدطتنا“,

 وجدو ص ءمسكدو رستم 10مم غدعسلمسس طمع مغر 1اس آلهتلعمل1 لعلتن هزتاتك ةدحتتتط ةتتتلف 06-

 ردت 3506 - 363 11. (- 916 - 933 م. (طس.) هع زضسعتطانك هالتقو نسمع ةتتطم 331 11
 (عح 942 م. (نابت) ةسو1685ا8 ءالهغو مملسمععس ءىرسررمدستفدعر ءستسق "6 هسسللقس هاه كوست
 [لولوعمط»وءاكتت (1. ء رم. 14 هنو.ز) هدعيدعتامك ءاتنصتغ لسط10[9[1طعتط. ]هنت 7610 >5 ٌةثقو

 سحع ةسزرتم (م. 3.) ءينعتمدتسسم لطس 1[1هسلملت لتك نطور ةمعضاسس ءقار فىط 1ةلتقلت

 مز -جمعدز ةهساغع 1طص طمسلعم]ل: لعد ]1طدحسسس ةاتتتتل 021عالمقدع. طصسلع ءوطقءعءامتتلاتتلل 106 قأو

 مزح 1هطملس ءعمالتموتسسع هسأع ةسسستس 366 11. ةهتتردتعدع. 8 عسلعر سغ ةنعاتم»اطانق تل

 مسزسزد ةعامنعس نس معدتكمتس سعات ةءتطوتستاتفر ءمطق10عةسلتنس ءىأر ثطتت [كطقلسنس ة> 0ع-

 همصضاعسلم ىةعورجرأم مسللونص 1ك مطت7»ج ع 1ععاقدع دضع260026121. ةطكمطتتةتتل 710 ةعالطتلك

 هجم 358 11. (ع 908 رم. (نطت“.) ءمرلتاقتت ؟قذعو ةطأع ([110111 810111111 56118116 5

 موغ قلارو 1هطملكتك. 1كنددس (ةتتتع)> 1411 ل111 3266 طتتطتع ةتلتلال111 501118515856 ©111[111[(01286“' 60و

 نوما 1" ءيدوس همصلاسس جه 1”"ةلبعيستلتق ءىررامتس يدع جلاتسضسممأ ((00. هات م. 20. اتهم 18.و

 1ممو. 2. رى. كتك.و (هقعاعر م. 21.)ر نسمتس ةسسم 208 761 509 11. (-ع 919 علا 921
 م. طز هسعام»ع ةكلسللعلم (ةخمس. 8151. 11. رن. 3360.) هط 0طءتلقللمع ءةرعنعالل ةتلزتانم113-
 رس هىدع ممحتستق. 1؟هلعس "ءلتغر نسما 81حطق ل1 دتصو ةسصم 5083 11. ءودلتكةلئتو 7
 عع مديكمتس هسعادعس هسصسعنرتوغ ((00. واط. رت. 20., 1! بق. ظ. رز. كلكم (0نقعاعإت 19 ةاغ)

 دلع حررعسص يار كطس آجطملبس ةسمسس 303. ساعت ءأ ةسصتني 509 71 309 11. (- 5

 -921 زر, (نطتسز هريانك كمسستس قعممتجردطت ءاتص 601116158 ©.
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 هدنجاش ىلا ثيكحوب نمو هلحرم دنكيب ىلآ اراخت كو ثكتوب نمو دحاو دسرف نوجج

 ناكعنو مسرف وحك قيرطلا نيدو اهنيبو كنكيب ىلا اراخت نم بعهاذلا نيب ىلع طسارف هئلث

 طسارف هشاث وح قيرطلا نيبو اهنيبو دنكيب قيرط نيب نع طسارف ةسأ ىلع ةنيدملا نم
 نكمم كحو ةينيمرك نو خابدلا لامش ىف مطسأرف ةعبرأ ىلع ةئيدملا نم اهئاف هددنر اماو

 كيقرم» ىلا بهاذلا راسي نم هولع ىلع دينةرعس (ةبرط ىكسم دحس نمو دغسلا ,لي امم مل اسرق

 ىلا شع شعرو نمو دكعبرأ شعرو ىلا دكنةرهس نمو زمسأر ف ةعبرأ كثكرابأ ىلا لفقرم# نمو

 بابتلا اهب لسيتت ةنيدم راذذوو ناس ف راذبو ىلإ كنقرم»م نمو زيسأ رف ةسن ثكنكيب

 ضاق وأ ردز» وأ ريمأ ناسارد سولو هروصقم ربغ اماخ سبلت بابك 42و هبنطقلا ىراذنولا

 رهاط اهب لاو انشلا ىف هسبلي ام رهاظ هيراذيولا بايثلا سبلي الا ىدنج وا ىماع وا ناموا
 غابيو هفرت هقيفص بايت ىو مينو. نببل اهيفو هرفصلا ىلا ليمخ بابث اهذال معيشاف اهب عتيزو

 ىدهننستو نيفس سك اهنم بود رهبغ تحسبأو ىيرانيد شلل اراغيد ىيدرشع نم اهنم بولا

 هلأ دكيقركم نمو انكي رف كثكخادوبك ىلأ كنقروم نمو اهسوباد رخك د فبف بلجإ#او ةارعلا نم

 داحرم نك كدترأ ىلأو أحمر ةيناشكلا ىلا, نجكابتسأ نمو لفقرهم لامع ىلع زمسأ رق ةعبس ا

 آاندح 1 000 00 جي 100

 شاشلا رهن ىلع ثكح امو انيب لصني امو باجايتساو ,ةالبأو شاشلا ندم نبب تافاسملا هذعو

 ندملا هذهف ناك رف ثكين ىلا اهنمو ناخف ثكناغفي ىلا اهنمو يسارف هتلث تكذوتسا ىلا اينمو

 نم ناف قاليآ هبصق ثكيوتو تكمن (قيرط ىلع ندملا امو ثكين ىلا ثكانب قيرط ىلع

 شاحداب ىلا اهنمو خسرف ثتكيون ىلآ اهفمو ناخ“رف نامالاب ىلا اهنمو ارفق ثكيون ىلا ثكيمن

 . قاليا رهنو كريت رهن نبب ام اماو ّخسرف ثكنوب ىلإ اهنمو خسرف تلاكس ىلا اهنمو اة”رف

 نيف ىلع اهليو ثكونبح نم نيخ#رف ىلع ثكين ناف 2 (قيرط نم قرشا ىلي اميف
 كمركو كناودغو كلذكو كت دريأ نيبتكرف  ىل ع اهليو ثكنوغي مسرف 0 ايليو تكنرف

 كدوروو ىراجأب محرلا متيدم جدت امكو فسرازه مزراوخي نم ىدت امك ةرع ىدتو كرع

 قدليأ رهنو 0 رهن ثكيوتو ثكانب نيب امو هوك ىف تلوح 5 دوك . كور 9 اهلك ندوسحو

 20 000 ا ا فيكس رةةينالجراو يحسلاو . ؟وعيمسا اهناف قالا عني ةيرع نم
 04 كنئدوع اهنا قالها رهنو تدكيوشو كثحك انب نيب امو اهوحو هلحرم رادقم ىف اهلك

 رهن»و قدليأ رهن نيب ام امأاو موي نم لأ ىق نيدوي رادقم ىف ميس هوكو تكينو ثكحو

 (نقيرط ىلع تكعاسصو خسارف دست رادقم ىف غلدومو مطمرأ اهنا (2) .ثكنوت  ىئرغ نم شاشلا

 عيتبجو شاشلا ىداو ىلع تكاحنو ناخسرف شاشلا رهن نيبو اهنيبو ثكني ىلآ دوكنيو
 برقي كربذ رهذ ىلع كاميكو ئسارف ةالث تكلينت رهن نيبو امينيبو كريت رهن دنع نايداولا
 فرعيو صالقلا ارو نم ىذلا شاشلا طياح نيبو كريت رهن نيبو خسرف ىلع تكين كح
 خسارف هتلث ىلع شوكرتو هنيدلا نم نيدعارف ىلع قو ثكنوناخ كي نب هللا ديبع طياح

 . عيرأ باجايتسا ىلإ ثكند نمو قرشملا تمس ىلع :..دح ىلع اهنمو انهتعم ىلع تكنوناخ نم

 نانلحرم بار اف دكردع5 ردك ىلآ ت.كيبذاض سب نمو ناتلحرم كتكينانسد ىلإ باكيتسا نمو دل
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 مك ىياقو سيطو ناتسهوك نا سار دالب زأو سموك لح 9 ناغمأدو ناغمدو تسا هداهذ

 تسقورعم نابايب نيرد هك ىباه ارو تسنابابب نأ ىوس عضوم رذ نيأ تميحان
 (000. 1آععو. م. 182 50.

 اهتريح . . . لنقرمس دعسو ردنكسو بابراب ىلا . . . هيذرخلاو هيزغلا دالب هيبرغ و لل

 . . هناغرف ىلب ىصقا نمو :يخ دل كرنلا اهءلامشو ظلت:
 1 [1ةساكمل (00. لاراتعلام ط0 اند. 8 ه 56

 50 8 باب مج ممل ىلع ن اشخ ذب ربعه ويف اهعنبد 0 نامناغصلا ىلا لجيش نم يي 40.1

 باشخمو رهن ىلع تلرن !ذا. ناتلحرم باشخو "ىلإ جمل هطنقىا كنم نمو لكارم ١ ٠٠000 از
 باشخو طش ىلع كئنكنوبو درودلو ةاح مم "4 5 اضيأ لزنتو نافلح مم ه«دنكوبلا ىلاق

 نمو ناموي كباه ىلآ نيبعملا نمو نانلحرم هدروذل ىلا رهزأ نيبعم نمو شخولا اتنيدم اهو

 نم (2) ثكملمو يسرف وحاب بايرج رهذ ىلع رهزأ نيعم قوف جنبواكو ناموي كنم ىلا كبله
 ناتلحرم كنم قاتسر ىلا ناشخو نيبعم نمو كنم (قيرط ىف خسارف ةعبرا ىلع رجل هرطغق

 هلحل م 1 نككنم قانسر نيبو اهلخدت 7 غاراكادبأ رهيذ ريع نكضرم َّى 'سر نمو

 نيب ام هفاسم هذهف كبيله 3ك ناموس ىمهيذ ميعت موب امهنمبو تى غراش مهيذ ميعت 2 ف

 ناقببم ج ىللأ كسرنا نم جرت كناف نايناغصلا ىلا ديم ننلأ نم قيرطلاو لشخلاو شخولا

 نأ نيب ىنال نسح طبر اهيف ةنسح هنيدم ىجامرص ىلا ناقيمرج نمؤ 'ةلحرم
 كالو ةلحم م 2 راد ىلآ اهغمو ةخاح م هود لكل ف ريو اهبذلب هيف ةدصي دام نسل

 ىسح' نب نشف قة 5 ناتلحرم نايناغصلا ىلا ىحبز راد نمو هلزنا رو طابر اهيف نسل

 ىلع وبا كلو انهمفو جان لال“ نيد نابيناغصلاو مي معذو لياج طاب رج هللا مير ةام

 هالصلاو دنوعلا ىلع ل ىب مصن نب حول ك شيل بحاص رمفظملا نب دمك نب رهعل

 قيرطلاو غ ذاص ىأ ربما فالسال هيابأ همك كياعر حوذ نب روصخم خاص لأ ليق نم

 ىلا رابجما قمّوخ موي نايدتا لا تنافوش خذو ناتاشا ناموس لآ ن1 ايا
 ناك احح ىلا كدرد نمو موب كغدرد 8 ندايأ نمو مود ندلببأ ىلأ دردمخأو نمو موب درجتأاو

 لان رم نقشللا ىلا نيالغضلا "نمو ىلا أ نف' ةقلقلاو“ نازي" اةفلقلا“ ىلا ”ناكؤال للا
 31 نايناغضلا نمو هلح م تراون ىلا '"نايناغشلا نمو. ءاحرم"رونتو ىلا ناهئاغطلا لي |

 ١ ىلع يسارف هتلثب دنكرواك رق نيك فب اهرواجت ثراود ىلع قيرطلاو خسرف هنس

 0 نريمنأو نمو لحارم ثلث نايناغصلا ىلا ناذابقلا نمو نانلح م ناذابقلا ىلا قلم ملا كو
 مزراوخ. تاثاسم ركذ لتخل ىصقا ىلا نايناغصلا نيب ام هفاسم هذهف موي هراكخلا «,طنق

 نمو هلح رم بسرازه ىلا هويحح نمو هلحرم هوبيد ىلآ ثد قو اهتيدعحق ىنعأ مزراوكل نف

 راورود ىلا نيهشخدزأ نمو هلحرم نيثخنذرا ىلا اهنم لحارم كثلت هيناج ل ىلا تاك

 ىلا ساخ ناكدرك نأ لاقيو ناكذرك ىلا بسازه نمو ةلحرم هيناجرإل ىلا اهنمو ةلحرم
 ثلث ةنيدللا ىلا نزرفاس نمو ليحأرم دس نزرفاس ىلأ ةويح- نمو ماسر ق خا دويبشخل

 نيكتارق هيرقو هينيمذمو ناموي نيكتارق ىلإ بداك نمو هلحرم بداك ىلا هنيدملا نمو سا رف

 ةعبرأ اهنم نوكجح ىذداو ىلآ ةنيدم قو هينيملم نوكج ىلا برقالا نأ ىلع ناتبراقتم

 نيبو هيناجرللا نيبو هيناجرلل اذع ىو ناكخرق نوكج رهن نيبو نافحادرم نيدو خسارف
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 401 م, 8.

 40 م. 8.

 «كذخا ابلف .سراف ىلع ايلاو ,ج+لطنخل لصاو نب مد ناكو اهاب مث رخ لصاو نبا دمحم

 اهبرخم ليعحت رماب *لأ اهحاف ىلع ردقي مث كثيبللا نب بوقعب

 لطرد [[ةساما (©ه0ل, آينعل, مم 96. ائظع 1 3.

 دروسا ءاذ نادابلا واس ىف :«سانحا لصفأ وهو ضرأالا وراس ىلا سراف نم بلججت ام اماك

 نيصلاو كنهلا ىلبو نميلا ىلاو رصمو سلدنالا ىلاو برغملا ىلا (فقي) لفتي روجو نوكي ىذلا
 روجكو روج نم رثكالا نا الا سراف لامعاب اهثربغ نم ريثكلا عفتريو هاوس درو هام لك ىلع لضفيو

 تيار ىلاف هغارملاب فالخل ىهدالا ايهلكش نم ضرالا ىف ام عيمج ىلع اولعي فالكل نمتدو

 ىلع لضفنتف ناهدالا روبداس نم عفترتو كلذ نم اريخ ىدنع ناكو ريئاند هرشعب انم دنم

 دجو نأو ايسدعل ّق طرا بايت نم ىش اههبشي الو ىزونلا وت نمو هيبانإل ليدانملا

 اهنمو قافالا ىلا ليك" ىنلأ بايتلا نم عاوذأ اسف نم عفتريو اهنم زارط كلب لك ىف اهنم عفرأ

 مريب ىذلاكو اج ناس ناك أذأو ايهذم ناك لكل] ويك قافالا رياسب ىذلا عفترالا ىتنمولا زارط

 للكو هريقك اميف ثخاب ام شرفلل بات راجتللو ناطلسلل لي هناف فوصلا امأو اهريغو

 بابببذ نمو هكيلعم هنبيعم عوتس ناطلسلل زقلا نم لخانتو هنوف فاغصأ رداس نم ةهعفترم

 'امم عفرأ اهب نوكي ىذلا درجسوسلاو راصنا نم ريتك ىلا لمك ام هرخافلا فوصلاو زقلأ

 ىلا لمحت نطق بابث هيوقرباو درب نم عفتريو اهل ريظن الف ىمرهجناب ضرالا رباس ىف هفورعملا
 دعاقماو روتسلاو طسبلا نم مودكت ترسييو ةيدعق ناجدنقلا نم عفتربو ىحاونلا سس ربعك

 ٍةمرالا لمع هد ىزاوب امم كلذ هابشاو

 [طح طمسلكما1 (000. طدتعل. م. 105. اتت. 19 5.

 ناتسيس زأ ىرهبو نآركم دودح نابايب نيا قرش 8 ناسارخو سراف نايم نابايب ركذ

 هن تساوام نابايج ىيرد اهياج ىضعبو ناهايس دودح رأ ىرهبو سراف» نامرك نأ قونجو
 نيأ تسومبو .ناشاقو مقو ىرو سموق دودح نأ قرغو دنشابذ ,نارد 1 رين اهناو رايسب

 تسأ هتسومب ميلتأ كنك نوجو تنفر نآرد“ نآوتن ليلذد ىو كشاب نادزد ىاج 52

 نانهي ار تراغ هعئنمأو دينادك احجأأ هك كنرأد اهداعممو كنشاب ا 0 زأ عون ٍِض

 نادركو دراد نابايب وس راهجو تنسا هتسك ىاههوك زا دوب ةوك سكرك نأ زا ىكي فنراس

 هوك نيبام رد دنئاوخ هديب  ارذأ هك ببسه نأ هوك نأ نايم ردو دونب شيب كئنسرف ود

 ىرهش نابايب نيردو تسا هتسويب دنج ىاههوكي هك هةوكدايسو تسأ'راوش هوكركيد

 ارنا هك تسهف ىماج روبشن ات ناهاقص هاربو ناتسيس هارب نامرك لامعأ زأ تسين جيس رج

 دوب فورعم ىاعرهش نأ هرانكو نابايب دودح ربامأ تسا هد هراي هس كتئاوخ همرج
 ريشامربو نزهزو 0 نامرك كح ربو ناهابس زا ناتسلدرأو هدقعو كزدو نييام سراي دح

 نإبايب نأ كح رب راخ ىحاونو ىر ىحاون نينجح# هدردو .ناساقو مق ناتسهق نجح ربو
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 هلطيبلط ات هبطرق زأو © هأر ةزور شش ةهبحاب ان ةيروذ زاأو زور راهج هدرام ان هيروذ ىو ىل 210

 هرور راهج هسايكم ات هيطرق راو 8ةزور ود 6 ىداو ات: هلطهلط زاو ة8هزور شش

 ليدأ ةليشتم هبطرق زأ تسأ هي.يشتخا هكوس نأ ود هدرام أو و ميدركذإب هكنانح

 تسهر زوو هدزأود ىيرمس ات هجاب زاو ىيريس نانسراش هيرتملف ات هروف ان هدرام .ان مجاب ان

 دنناو*> قفاغ ىك ىرهشب طوابلا صحخف ان يطرق زأو © ةزور صخب نير ريس روك رخل انو

 برغم تيبحان رد هيومرذ ان .هبطرف زأو زور هد راهج هليل ات طوليلا صخ زأاو 8 هزور كي

 زاو ة©هزور ود هليبسأ ات هيومرف راو ة»هدرام هار رد دشاب هلييسأو هجاب نابم هزور راهج

 هباجح ات 9 زاو ة8هلحرم هس هتودحرأ ان هكيبسا رأاو ©هزور تفهمه هقلام ان هكببسأ

 8 هزور هدزاود هسيلم ات ءيطوق زأو ة8هزور تنفه هيسرم رهش ات هديطر5 زأاو هزور شن

 دقلام ات هباجك راو هزور شش هباججت ات ع © هزور هدزاود هسيلم ان ةسوسرط زأو

 انتو خنوللس رجم ات نينككامسو 8: زور راهج قر اظ هوك رز 5 هقلام ز زور هذ برق

 برغمو سلدنأ ىاهنفاسم تسنرأ 8 كدناب "7 ةزور كس تكيوصرف

 مالسأ دالي 3-5 رث 0

 سب ان اهنابامب رد هقردو هيردنكسا 0 فرك رد موز ىابرد 1 ردع دو لاح 0 لش نكي

 رحم رايد ركذ

 23ج نيبهز ان ددرك زاب نايبون ىوس هاكنأ 2 ناب وذ نيهز ان دونت نورد جأو ترستنيد

 ىابرد هنارك رد لشكي نينكيحو شيرع سب راوج رك مور ىابرد ان حأو تثني سب زأو

 ىايردب ان فور ىم مك سد 5 زابو 8 ميدرك ذاب دك فسر زاب ليثح نابات يرد كساب ان ذود مهو

 هيتب كياردو انيس روطب ات ابرد رب مزلق رد فرذكب ات مزلق رب كشك ىم نينج مو مزاق
 لييارسأ ىد

 (600. 1آ”ع3. م. 50 آان. ت1[. 5

 ىلع مث مينم ىلع جينم رسج- نم .. . مابأ ةخسهْ صا# ىلا بلح نمو ٠.. حفر أ ك1 م. 6

 سايب ىلا ماكللا لبح عطقي رث هيكاطلتا لح ىف مصاوعلا كَ مو ندرسنق لح ّق سروف

 تيكلس نأو لحارم رشع وكأ كلذف . . . هصيصملا ىلع مث 0 ىلإ ث تاينيتلا لأ

 (ةيرطلا اماف لوالا نقدر طلأ وه ا 2 نأ ريغ لحام رشع ...قل ىش سله سلاب نم

 نيبموب قوس رج يعي اس مورلأ رشكإ 0 ندرالا (ضرع عضوم 0007 8 ره يح اكعد .٠ . ويك رخآآلا

 5 ركبلا ىلع ىتتلا روص هنيدم ىلا هيربط نمو .٠ . . موي اك ردنا هيدايلا 0 0 ابرغ

 ىلا احر اخ ديل انتلب ىلأ سد.ةأ السمو نمو . .٠6 0. دانا لوأ 1-0 أنأ نيطسلفب

 . 5 نمو ناموي را
 [طدد 1[1ةحلكمل (00. ًطاتع4. م. 62. ائط. 8.

 عبرأ 3 ل.حاأرم عويس 0 اهلوط هعارفأ نم هيدرق اهناف 4 خ01 م٠

 طن 11ةناكما (000. آراتع0ل. م. 1

 لاب سع هج م لايجح ىلع ناسنالا وَقب عقب 7 3 0 ا[ سرف نوستو لضشبتت نأدبع ىلأ م4 1 45.

 هنيدلا سفن ىف هللا انس. 3 2 82.
 لطرد 1[1ةةناآعق1 (نه0. آلربنعل 0 94 ةطدقلا

 77 ل..ينذ ا 0 ةد) تحيدسلو د تمذرعف 0 م اهلاو 53 رفعج م روصخم 1[ . دفا
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 اعبي ال ام ركنملا نأل هنياكح ةيجتسا ا ام اهب  ندليغلا صعب نع ىكتكو (قشناف ىاسنالا

 ىرادابع نم اهب طبح ىذلا نا برعلا رابدب تافاسملا اماو 6لهجج امب رقملا نم رذعا

 زير ىلا ا نمو رهش ودعا نامع ىلا نبرحكلا نمو ةلحرم رشع لاهسأ وح ىيركجلا ىلأ

 محسرف «يبامنس ىردع ىلا نامع نم لوقيب ىرصبلا مسقلا ابا تعمسو زيسرف هيام وح ةرهم

 رجاشلا كلو درهم دالب لوا ىلا اهب نك اس 3 نوسمختو هرهاع طقسلملا ىلإ اخ سرف ىوسُت اهنم

 اهلك نكلذ نود ام ىلا مسأر ف خسمدش» نم اهكلذ عيمج 4 ضرعلاو زصسرف هيامعبرا اهلولتو

 لحاس ىلا «للج نمو رهش هدلج- ىلا ندع نمو طسرف ةيام ندع ىلا رجكشلا رخخحا نمو ليمر

 , هليا ىلا راذخل نمو ليحارم ثلث راثل ىلا هفحجكلا لحاس نمو لحارم سمك وح همفحجلا

 نبيناحرم وحن نادابع ىلا هلحرم رشع ىنثا ودك هرصبيلا نمو هيصيلا ىلإ هلحرم ىبرشع وت

 (نقيرط همكم ىلا هفوكلا نم نافذ اهئاعضا ىف تائاسملا اماو اهب طيح ىذلا رودلا وع ألفو

 هنيدملا ىع لدع هرقنلا ندعم ىلا ىهتناأ اذا لئخارم ثلث وحب قيرطلا هلله نم ,دعدأ

 قيرط ل ةخكم ىلا ىينني ىتح قرع تاذ ىلإ مث ميلس ىتب ندعم ىلع يرخاي ىنح

 هرقنلا دعم برقب هفوكلا ( ةيرط عم ىقتاتو هلحرم ةرشع ىلامك ةنئيدملا ىلا اينف هرصبلا

 هنيدملا ىلا (قشمد نم كلذكو هلحرم ةرشع سمك وكاف هنيدملا ىلا نيركلا (ةبرط امأو

 وحع' لحاسلا ىلع هنيدللا ىلا رصم نمو هلحرم نيرشع وك هنيدملا ىلا نيطسلف نم اهلثمو

 ا (نقيرطلا اذه ىف برغملا لا محك ماعمو هلياب نييماشلا عم قعيتجامو ةلحرم نيربتع

 هيدابلا دودح لوأ هليأاو نورخاني وأ نومدقتي. امذ كحاو مانم ىف نوقفتي ل منا

 هبرق بخغدشو ادد ىلع هنيدملا ىلا ايهدحا ناقيرط أردعم أوزواج أذ نيطسلفو و صم لغالو

 (نقيرطو هورطأ نقع هئيدملا ىلا ىهنني ىتح ربق اهبو ىرهولا اهوعطقا ن ورم أومب اونأك ديدابلاب

 (نقشملو قارعلا لعأ اعب عمتجتف هفكجلاب جراب قى رجلا لحاس ىلع ىسضمب

 هنوكلسيو !ذاذنأ هبذ نوح برعلا نم موقلا 3 عطقنم هقرلا (نقيرطو رصمو . نيطسلفو

 اهإللحأ ناقيرط اهلو رهش ودك هكم ىلا نالع نمو اذه اننقو ىق هكولسم قرطلا رياسو كيدابع '

 لل م.

 ]أد . 4 3 12٠

 ةدعصو اعنص ىلع خاب اهوحن ىف ريسلاو هماهث هداج كو اهدعب قو رجلا لحاس ىلع

 هل لاقي هماهت ريغ ىداوبلا . ىلع ىرخا قيرطو هكم ىلا ىهتني ىتح هلابتو هشيبو شرحو
 اهفيلاختو نميلا ايحا ىلع هنا الأ برقا وهو هلخرم  نيرشاع اوك ليج "قش 4 رودضلا
 اولصتي ىنح مدالب ضرع نوعطقي جناف ةرهمو تومرضح لها امأو هنم صاوخل اهنكسي

 ريدصمف هل حرم نور.ثنعو نامختا هدا 7-5 نم لاصتالأو دكمو ندع نيب ىلا هدانا

 اي ل ارحم يق اقيح هير عيبج
 1[. 8. 000. آطصعل. م. 16. 1. 5 5[ ٍ

 كيرو نابامب و 101 ناومن رد اك نكيل ترهات دودح أ كتاب هناهم ا رهش :ساملكتا

 نبأ هليوز نيمزو ناهاوس نيعزو ندعم هنابص ردو كداب كيدرن رز نادعم ريق نبأو راوشد

 هأر بيترتو تلاو كرب نكيل تيسين ندعم نيزأ رترايسبو رتؤاص ره رز هكدنيوكو تسرهش
 مانيب هك نيسنأ الا تسسا هيقيرفأ زا هلامج ترهات تيالو هك كنيوكو (* تسا راوشد نأ
 000. 1*عؤ. م. 4 ظ كتاب درغم اهناويد رد ليبعو

 «و دمغزغ 15 1 (6ءدلغ غم ؟مهرتاع طعس 220 غانع 5523 غ0 غطعت 15 0305610115 3207 200165012. 0 655 ع1 ع7 .21 2١
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 م1 1) 12 1 ال12 45 1 1 8: 01 1 اا 12 4 ا 12 ة

1112.5 2. 

114 

0140 1:0 21111 0) 101641:11«15 114 1110 

 اذا

 مرن 8518 501112101815 05 111 . 111 1 112111 4 110 لا ل.

 نيب ام مليدلا دودحو راغلبو «يخرشل ضراو كاميكو رول نيبكام عرابد دودح نافذ هيزغلا اماث لل م35.

 ©, لايشلا ةيحان ىف هيخرخل ارو نم هلو هيكاميللا رابدو باجيبساو باراب ىلا ناجرج
 هيلاقصلا رهظو زيخرخو هيزغلا نعد اهبخ

 آد 11ةددل]عق1] 000. اتعلم م.6. آن. 7.

 نس ىثن 07 نادوسلا دالب نم ضرالا لوخح امأو 1 اهملع أوبلغف اهوبانذا اهنأو رى 7835. ٠

 5 اة ل

 ديربلا ىلا ىهتني . . . نيدو دنيد ديرب أ . . . ىهتني هل !اذح نأ ريغ لاصيأ كلامملا

 يسرف هيامغبس وك قضرأ لوط نأ ىنغلبو . . . اهيف تبثن ال هنا اناق ىتلأ

 [طدد 11ةسلعم1] ©0600. لطتعل. م. 6 انص. 4 ه ظطسع 5

 ركذ ىف تنكوقت امنأو رهشأ ةعبرأ وتكأ سراف رح طش ىلع هروصنألا ضرأ ىلا نامركو سرائو ك1 3.

 بوثلا ىف مكلا لثم هنال سلدنالا ىلا برغملل دح مالسالا لوط اظطع 1٠
 آذد [1ةصاكم1 (000. آراتعل. م. 7. اتت. 1

 ةاحرم ىيرشعو فين . . .. نم تيعطق اذاث 44 م38. 4.

 آطصد [آةماعما] ((00. لدعم. م. 5. ائططع 2 اذ. 4.

 . . . جوجامو ٍجوجاإب ىلا م38. 5.
 ةردقد-1

 . اهيلع دنج رث اهيبرغ نم ىثو اهيبونذجو ىل مدع: 6.
 [طدد 1[1ةصاعم1] 000. طدتعل. م. 7. انص. 4 ه ططعم آت. ٠

 رادعلا ,ىهست باد اهبو لكالل بوسعيببلاك كذوعبنبو هنومظعي ردبك هل ناك أوعينحا أذأو ى1 10 14

 فوج دولي احرج كدادلا كلك حذم تيباصأ نا هبلع عقتف ناسنالا بلطت اهنا ىنغلي انه. 2. ةرلسع.
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 . رع قعرات لالا وبراحرج ورتتحم هم ءازرمل اد 7 :لاوهفرساماغاد
 رغو هنمكف كنرززعو كاوطو + مهو ! هند كير - هزعا» لو ٠ >> عرف ةعاوللا ١ . عيري اه كيزم
 ] رلارعر سام امأو ١ هوخ# مولرازعمو هنراشماوزك م جو كووردو

 سداماماو هوجو لحومرأ' لواط حارطذ كرحو تكسماس : 3
 تلح د رساجو يكنع 5 اهل او !ا تاره ورم انسل[ رهو بتنوو بكأس ظ

 ره7ذ ئاليإرتوركاماو . ىرزمإفا ارد مدرالعمو ع هسدوطو تكبد
 . ”ه>ااهغو حمام جرا زنة عل>ومو راولو تت شر ع راغلا
 هاعزامتد ناعرف ساسلا ريرسو اوسو تكبنإل ركزو ؤيدخ
  *ةعداربو عتارقرل كاسسو اهيددو تزنلارهسر رع حصا خت شال
 . تلا طاحرس و كرالا رد ساماماو حبضلع بكسرح برعدكوللا
 لبر حس وكرم و هسريطأ مم ردت لج و ان صالفل .ار3ىرلا

 ايلا س 25 2 .داككادرج )لل ار م «اهنعب لعمر واحترم

 راط لالا و نايس ارسوزحإ م ريدر ب اىتسأ لا بكس 9
 1 فعقاش ل ار ركروراسمحزاطرعايرف همصخر رجلا بل سال رصو
 0 1 ' 000000027 ١ ©. همسه هلم راريص لل عوأتيرعو مليم

 2 كلا اه -تمرهنلا خ5 7

 نك ”انويلا' ررزحسالا | عما رع رس يعدو هب 100
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 هسأس احلا فو ساو نا ررة اد ءرمو 'اورحجرعيسإ

 : 1 لا 7 5 لاعب 0
م زاماغصلا | ريصزمو برغل بام لجل هبال فسم مكرم ظ

 لحل متي

 نانلحم وم قارمكرمو فس وبرط عاج مرج ضرفزووب ار يرو
 بوقأ 0 ا اراسرم هردوبرماومل ]رعب ظ

لا فسرمو رجوكسارم كفل ش
 أرانب هع حتانو عبرا ههسكجم

 دره ل اسلا ااا
 فنافهنسورشإ رم راسمأمأو 0 رسكذ فيضررم

 طاناشاا مار رم دل حا جضرمعاب !اهنإو ةرحر موزحا م جكرد 4| هيأ ورح ظ

 با هللراسر ماجر لجسد ها رماح رطل ضو تاورعو عتاورل
م تاره طاداسو هنسووس|ههزمرعو .هناعرف

 نمو .قوبتل اف بدهن با

ساو ناعرمزهبونجللو وسار ماهع زاعبرف هايج ثدحو ظ
 لج 4عنكرا

0 نط رازدم لع حمو حت ف )/ هع هنسورسا هسرمم_ سمه اعرف
 

 ”(ببركسخما ةرعر نراعرد زرعل) ثوم كبججورطو هيما
 ا ديا صمامو ف اعساووإل وراها لمزءام كاسم

 كح  ةهسرحرمو خرق ثكرسسم .نجمااهنمو رسما ع

 ةفسدلا١ 2 كلاشر لاوس عازل هوساللااوم
 انهعلا العن اواسم كمر اضنرفش كولا هنمو
 ع مف تثادوو تنكس ودراما زلزل

 مه ايرث رالاعفأاونمو حبر حو

 ارو ااهنمد نات مرءاخل
 ار واهوروص وولسم 1
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 طم نتالسي دي رادارلا و رازلحرم زاددافلإ لا لمعلا رمد
 ظ تسير هز ويحرم , هل جتوج ا عيراوخ شرم اوجرام  مافاسم  قرتحا وا ااخسلناءاسموم تاكد 0

 ا 0 تبسراهزم ااستا # «طحرم
 دول بير ابب ةراو نان نار #ةر 0 هللأا 0 خام ريحرورماس | هومخرمو 0 [احرس| دركرععف
 ايسوركسإلا رب بهالاا دلع ارو وراجواثهحتح< ره . ليكمل 0 را ااخرام 4 جراما ناداه ناجل زجوادراخ شروع ٠١ دزعإ رف هير | روع داو 1 هسيمزمزمو دليل ص روحو 0 7 ا ارهيرفىكارجرحر 01 [ارخ
 ظ يس حتامرعسدا رم | ترهواوطلا و بمهاللار اسرع 0 اهاذ. ةعاطإ لاحم 6 اشو اةهتريراماو خيرك دلتا» ب _لاوشو مر هنزل ونانزاحوعامان 0 ل

 قداوادوو مج ابزمو قمل 0 ل 0 2 بة
 3 5 دا ع رخل كارلو اموزم جور ةينصرخحا خب رس خمر ارعمر عج 0 العا 0
 ظ فزع حاشا ارمممشمد ع ارشد كا لمرمرمو ناخ متحد  كملااونم» لاعلان 2 سل حمارتدحس فانهمادلا لصوب رصذ تاو مح سمس ام ظ ا 7 ,1ااهنمر خلل لل طاب زالت دحملاو
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 1 . 7 1 1 م ظ اوريو رعو ْ 1 كح وربدىلا زمادج ا مازمريسمإ ءادلا يداوي يري عزمت لاش” 1|

 5 هاريس لا رماسإرمو هلحرم مارس | ضازتو >رم رمد ل"
 - سرزسملام هطةزمركحملا م هلحرمراعررألا مةلرم هرهلطلا للا م هرم 1
 ك0 لا ةهرطن ولا كنمزم .نابوحول د يعراشجل»ربعمرم [مفتهلم ؟نايباخملا عزنا _..راداسم © هلوزواا داما“ 7| مدارج ابحر لدن هلم مراوحمنر ميل مهرس تزعم مخ |

 ا كربالات باشخو وبر لع ررباداؤ ل ابا 2 3 1 م ا تلزئاذاو ناتطرمراشحو للا ٠

 امر فردي عر رطر وأو >روالهذ هلحمدروالج4ااضاالبا ع ٠
 مذ اهياربعطرم» نايطمدردالهجدلا بهداربجمزمو رجول ٠
 ىل اني عز هراربجمووت خت راكد ناهد كنه 1 اكيلهزمد ْ

 ضر تعم : ذ ةهالرايربرءربعبم مواهسةيافربخلنم خراف سس ١ دس ةاراعيراوواسز»» لاطوتكتم نابو 0 تسوو كنورطتخاد عبادك طق تالم
 قا راد راعمر هيمو هلج مر اعمرجللاههراساعصلا+لا دوزتلا مو زتخملاو 0

 2 قياراساعصلا مو/رطلا 0 انام راناصلا لا ةعيرادز ةولجحرم-
 ل موندرجتا يلا كرد رمد عرب ابرجأ ]راموس عو ل 20 1

 نزاحاجلادند» .مدددشر> ةلراليزم» نت قالالادوخابلازس

 هلحرم بار وج جلارابادرملازعو لح_صؤوتي حلا راسادجبهلارغق نانلجررم
 اهزواخ بارو لعوبرطلاو لجاو نس تسرحبد ناماعتملارمث ٠

 4 بايراب ل يوطلا هلع عنو ثالء بن دركدر رواجويراجتش
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 ىلا هرن جز مد ارارمو رهملا 0 ورنكر | ىلا ربح زمر رفعنا وبرطلا
 ظ كالسحإ لا رسارحرمو و 2 هطرعرسارحملا_ربكرم ججرح و ايذرق هبضق تْشخا
 ظ مراعل م تكحسحإ 00 هرامل اذ امرها رافررط طازهو هلجرم
 بتحسحأ لان ارمو جاضيناا كلر مارب عي رحال خصال اننا
 0 4 مد نس دنكرراذ ار هئاشملا جيمخ ارق ىعبرأ

 00 هلجرج رارلخب لا ناب ان ازم جرخكناو مالسإلا دالوعاالارماتلا
 0 | ماسلا ذا كر اردو علرعب مد جالا طال لحاو اعود

 نك ا كرد ااوْسو تاقرح_لنبساو ةيدرارطف لرتمعد حالا
 0 ديكس م كروس م حركسزع ديلا« ريسملا

 و ثاعبملا« باهرا هرفدكتلل( رس «رهرإ يف
 00 انارم لن ةناف كلاسومرطدارار و هراعالد اينيشطابرال الر امو زارطلا

 ا 6 ثا ارد اجرمد سس اجلا د نيمار 5 روس

 ل كالا :برطلا ن هلجمربر زارطلا اروجرمكادت
 0 لجرداخرابيدلاهنمو هلجم وحارب
 فقفاوسو هلجرهزذربرلا ىلإ اهنمو هلحم حوسملا اهنمو لحمه ءااهممو
 ةناطاررزمو لخو طدرأ طابرمل اهنمو هلجرسربراسح لا باند اهنمو هطحرم
 درك هس لا روع ربع اهنمو- هيه مزتل لا اهنمد هلجمدرأ م اهدا

 انا 0 هلحرر س 1 1
 3| اهيفمد اع هربكملا لشمم م جرح :,طلا
 .لالاغرمورطلا 4 30 0
 كلم لوس م نماع لمص بل |ر جيرخل هزاع م ودرطلا عنراوح
 شارلي ضااوعربسانا ور | مطار اهل رتماكزافموايلك
 الا 01 اجار ازمامات نان 5
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 5520-- علا وح ةنيزماهنا) ب اهعمسإ اماو تكس هرنكره) ه

 بمول وراشد باول هجيرااوأ !رزيهكو هشزم ظ

 .علاعإ/ و هدفماهناريع هناغزت هلجذاعانلعجنقو ةاقتلهحاشاهنافدلنتك
 ناش ورود ايل> خير لعرص د اهضرعز مرخااهلوطو هسرغاسأ ااه
 ةةلعيهةدررهع و نزماول و شرافمرو حدردباس موريكربع تيزماهل فطر سلو
 ا اعرفد ن هفرههلا لاجاهلهاةبمهثوصوتمكاوتارهه مزن

 عام دارهداول هرمنا اهلج وسم طالت ءنر موو قسما
 0 تالامدناوع تمد دواس اول ا
 اههرعدزجرسح |و داو هيحارر هصعلاو بعزل ارالعم) احاوب اهبل 1 0

 شعلاو تدر تلارعماشابر للاكل ذو سيرو ومنو حزبجفمم
 ييداؤرم 2 _رهتل رواه تم ائاسملا 3 كالو بهيلاذ
 2 وجل معا هلحر مس _رهيلا ادام مدقاوهذ هئامي هرم روح

 هيبتا رعو هوما خلا اءاخرمو هلام ال اروصح
 بضم وهي جيداورموزرطلا 0 هلم مريس ةافوراعلا مزراوجألا

 اوك نو حرموا طال هزم كجراراج )اكس زمدورمل لملك
 هرم )| زا هيسويرلارفو هعشضح هرم هيسويإلاةلَتصرْكْمو هطرمسسرل ا

 للاب ان ل د ير هلش جار اجدزمو هطمراهريداكيرازمو
 رماد .اررم ترصد لج! وه ةيو هلجبم هلع اررمإ 2

 ظ م07“ يزال مرر رمد اى ل« درو دعس طر زمو .شاتتلاو ناعوت 1

 8 اسد ادكروارمو لحرمززكروإذإ طاباسزمو هلجوم اناس خلارمام هارزمو

 3 هيما حمدت لا ها سعرم .دهيحم هل زج | كراش مو هلجرم
 ان 1 رتصاو رز هو هلحرم رتساورتر ال ئاتسرزمو هلع اننسر لا حوسل مو

 وم» اره هوهثل هك لتكدرإ يا زءرا رمد ومش هطككر عر سر 4 ابقزعو هلجرم
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 -_ وه راوراسو عرطاو واسد هشالا ةاحابنتسااوقنتاسررشاو انجوش دارا
 مهسشاوانأارانلا جا هلهاو اوه اوبتناسر كحاوهو درك مق ؤنجز خجلا

 لفالا مساوي هنشورسااماو مهرساايله اون غملا بلد هّساسحلاو اناولا

 وان) كلا وشح اولادرر رخو :> هيوم مدالبر كار ملذالاممأ ل عصل زااذ
 . بشيزل رزعم هبفد ارجج شمر مح مسلاو ١" روس هيلع ووفنراهلو تش جوربط
 " هبلعسرفزاخلا|ثمهيد ]رحوهد ئافالا ا ]هن يكرلارذاشولا جازلارمضعلاو
 . تائلالبلايدراجرلا راونلاب مشدر ا جضوأ | ]رج زمجقنرن هإ ول و هباي زص ولومسن بل
 2211111111111 ردا ةلااص هضراخرلا ازهرشاداو
 هيلع رزورامزخاروراةلاح هلذد اورطرا >وبلرسل زا لك زق ر اخ الا ليز الحال

 له ةيفخإو اويظي وح بلع رت راكم لا زاجمزم سرا ارهذ كلذز
 فورعمل ا | دار مرو تكس هنيصجوزطادالاهزناوهو مارش عت هييشاوضعدزالاوزئاشلااماو كوخ ثراجمزم ولا عجل زءااخت لعصلاورنؤمامو لخلل وتس فدا ملاومةلابح مسلاو هبراقز مرت( (برهسلا مر اعلا عسمابن هياعرك ل اذاو رهظم قحرجاز حم ودبلكم عرالا
 تاتا ضسا]عيسو هدامرز نسا ورتجل ادن مرريرات ذا هتكون عام رجلا وره جورنح دوت راج حوربساو ملتز[ سامي دبع هلل كبعوأي لوحيلارم كرنلا حب انا دام ملاوهس جحر ةالثلا هج طاح إس
 كلعل ار داس لااا عقن كزئلار ل زمو ناكلوكلاو نوح بطإا رج فا غرف طق
 . يد داراخ حيز ماه هزم ©و باوبار جبرا اول هغزماهناف ف سن اماو
 000 ا م ا ظ «لوعحزسواهتناماماو مرسل اعف ريم وجي ءاهموز امحلو هآونسملس

 3 00 اجرنا اله هاخ|مسو فالي( ) اج و هضملاو بهزإل ز زعم زالماو
 كرا > ميلا رواعرسإو بكر ويس نطسرحأبو تكشرحردكلاو تكسو و
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 ؛,ىرركاراذ روع ريصايلخاو هداعناوربكإ هازل اهلزحا جولاز رطاامأد هنبرطا ةاوعماجا ع“ 5هنيزمدرزرهكاهلذ ٠ هبصصحورايلا اا رمال ووك هنرم هزهذ عض اوم لباسا مسعر كاسل
 2 0 0 0 0 صخأ را درعمكاو -
 هيضحا ماع مد قوت وروخ رههسرف كك تآ ول اال

 ترعجرب اول او هيرزل ار سل مهل و هبه بترل هنا اس 3 ف . :ءر ىرخ نا الازعصا] راسل ارا | هاراسلو
 دزبهملاب هعلفلا هكرب مارا إف نرعع مهمل 200 0 ْ ون 1 ا "يل | برولضس اما باالرم ْ

 تموز: اكوزم تحركو هبار يق نزمعالو طق تدم هزايجزم جرحا اهنا
 اهلواورعصلااهشرسزماراخيرصسو رغم ارم هلقانأ رايز هارالاسد ٠

 اره اوريو ثورهيسإو هساسحلاورعيد 3| موسسورللا هشام ترج
 هبصق ول خرملارع مسدرتتكو ار اجرا ميز عرساتارغرافعرعصلا بلد ْ
 هنرطادرضرر شزمد رردهفاهادرغصلا و | نذؤحيع فو لئق سرعصلا ش

 صاصرزمربي ؛اهبلا ]خرب ىراحآماونفو باوبار عدراالوزصحاوبلعإ تس
 ) فراح موراننس زمراد اهداولح الدو زاطلا باس رعب |هيثرعضوم عاذ
 هجيطماوب ابل عزاكواودان ضحي ئارمرعلا | خراداهسامواجينز ا مهفعن عزم
 هرئالو حيرت فلا دنؤ كا اعنيصرسزاو جينز لونا بواحماولعؤتزحزم
 اهلانشنماو مهبل ابر هن مايرضالهزغ فالملارصترز كولو 0
 . يطارفالارطهو هئازروجبار لاجمل روعجرب اول هاوربطو تننح هو انو
 فجور اساخدالير دليزبام مىسفن ع مانقلا فلحددهورماراهطأ
 دنؤمسويرئ هيلا واير كالربحه رتل ارو اوشا عماوتت هاا اخ
 ملاحم هاريمكداولا الهد ل غصلا ودادزم متوامو هراجنرخو ممرزلا حار
 ايقناديرلو ىرعاوملاوح ورحل | نطو ف رعد امي يص لو لانا فصلا حا
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 - امور راو هبلامصلا ويكرم مهلا حشد ك0 |وملااسنإ د كرزملا هرجاصز م مهرابس
 هطرم هو رجح ايطااراخاماو ١ هشيفلار ابوالاد كاز الو ديحماهالاد
 ايلهاوب طيح اول: مو كيروتنعاسار ولد ام هلصتم اورملاو هُسرتمملاككسلا:لاج اد , ني [سيلاوروصملا رم كيش( الا اوب طبكو كيرتشم بتشح اهو أينو هاوفسم
 حر فود زحاروس هزيزرإلو .هيضقلا ىرملا ويسأل ا ةروئشملا نهتم ل حار _روس
 هك ةريعره هسزع هرازممز اوبر صس هس رمل حراحرزرهداهل ور يصحو هو هلئم 0
 . .لاناباهرزن هيلو رح لاوناهعبس هنيرلل هر غيملارنيزحأو هو هفاوسافضيرلا وس لهما خيرلا ءرملو اهنماهررد هاله ارتكا الزاراخ هسازم اخابيس ال سإهنزم ظ رهنلا آو امون اسارح سلو رمتر اهل لاما لارع اشار هالو سمو هحلت
 مدا مبلإزم مههابمو اهعاسرالىر احا ماده نهمالداهسزم سلو عماخلملا محا
 : اهشديلاعلار اال بسالك ارا هر غضا امضعم هن ارم هسرما ول أر اذ : يحاراو .هازعدووتطرفسلا حلوو تلوماسرلايردل هيلعوركرخار ايا هبصملازماجدرخ 2 . . "لأي مح اراكلج ا رعصلار شروع ع رعرسو وش راونإهنرم ار فما اه روسو
 . هكوويرعن[يمتيورلا ]حلو .(عطاممزلا ور هم ا اروام اون حا ارا هكاوقذ
 يلا هرقل نمل رصلارج لرش بطلا هببحار لإ حرخ يع هنأ عرق تك ءزوتسورسإ لع منلارسل فن ةحرض سورتح هامه كل لنع مومو
 ,نتاعياو ىدرلاو سر دعاو جازلاو ينل ]عذرا دان ولاد لابجلل رم تصسامم لبحلا الت هدوعو اهلك حن ردر) ار لو لشد ةل] ماو هنا غر زرع 5 هنسورساب
 2 يكنلال و هداغوهب ؟]] جنوربفلاو تقزلاورتملاو طغلاد بهرلاهكنالات
 ١ "اع هحرايخو اهطداج ]خاذ ؛تزماراعلو اء تلا اوعيضوم افرل ماوساا اهلا " ىوابواراحا يلا ل نهيو مز وصبو عطتغسو هرعال خريص وح رجلا اينما ًاذإ فصلا 2 . ةوتتلتاءر وعزف نارا لاحو مسادبحا لكان الهدف هيفسو همام لهاا لهزك) ذلك هناؤرمن ىلا هحارملا راهلإر عقلا ام هتر اخ وريخجللا هناعرم
 ١ ايبو عشرنو هنكيلارم مولعم فقد ةيرهنلا ارداسداضم از زسابلا باش يضع شاول هنرم اهنا بهواوطلا امان انهوعو هنصقلا حيض كادر شو اوطلا
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 لات رق هراوخاحلا زم درو سرك سعاسأ فركاذلا هراوحاكر زم 2 هدحذا ض1 ١

 مران جضارم باز مجم جيران عنراوتمت وسما زمق ايو
 لله دارج زا جروح !لافو اعجاذا ل ادد هوب]مازحاوأرييريصق <
 هنيرطادر حرس هيرمزكلو .راعلا ازعوملاس نوعي قاذاو عضملا ٠

 كزالصلا هيث حضرلل مزراوحوربخ ابار يحوم م ل وحجر مربع حقي
 افهم ز مرج له طش دعو ن نايابح عيضوملا /ر ف ي.دابالو هبرق رمل
 يختار هيرك لا باحلا الئ مزماداج لولا راحاذاد .هيرعلاصراراكلح
 هراوخدوكرتي عل زا به روهجو اهازلك 5هس احر جال ل ارحال[براخل ضو

 وع صرع دوعوخلماوصم هطشد وعم عطقبوحيل مو ٠
 هاش همرهسلا م عنجوم وهو هصوند عضوملااريضو ىلا مو

 اب وجتجهبد جيز ىرلا عضو ارسوهجر تين ع ورا روحا ةهيرجول شرم ٠

 يداوو ماباونعوحدربعلا رم:انلارر م عقوللاعضوملالا ٠
 نراوخ بحازم هدوجعرسمز اننالاثبلعربسنوحاز ثلا ةلجايوزوعح
 هنو عرراوخافتلا هز وعل عامجراو ديل اهماة حمل اواعبوح

 هما هىصاال ا هسواملا هررعلوطرعإ عج يبث رح عرراوحورب ٠

 اهل ملت لاماهد امو ْ 70 امت درسا هزهردددابصت

 اهوام ب زخناكو (هوعورماشلارنهوروعجربب هند حسو رهاظرممتم
 لوعش وورخرزخلا حسو اهنا زونزاهشمد اهرعصاع اهنوريزبالا
 مل]ونلاهرش هبصخ مزراوحو هلجرم سعر مو رجلا سويهواماهنم
 ارم سر اسارج ها ريكا مهد هورمو راسين [ياهاصاوحة فاهيزوهالو

 فارم رعلا عرس ههلو ردالعلاو 'يطازنلا مكزو حرت مءاسلو '
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 - اهتتصفزعب مزرا وح هنبزهرتك | هو هساجروجملا يحد ورب.) هسز_ظونلإساليلؤ بلد
 يلمنلا, زوو ناجرمت لاو رزحملاوراشإ رخل ]+اومل ( رخل ونمو هيزحل |رتجصو
 فيترلارممرراوخو رهلا ابد امداووصبو ناسإ حوروص و مرراوجروصيزأ

 © نوؤفاسو سشه»راو هوبخو ناذو بسارارههبسشلا .
 هلسامو ركناربإ هبزذد ندرحد ساوحو ساجرادرطو ناتو
 انئاكاه صقاماف هنباجرجلا» نافخا حرم ساخو >"ءهضو
 انورهتلا اور رح هنيزماوإ راحو رماجيرسلو رزنهفاهلو ياك هيمزراوخلا
 سوو ؤهمره ع ذاخو ررنهملا هلا بر اورقد هسرطأ ارو رم سانلا

 لوكا رلوطور هلا جويبر زوتلاو هنرماونشرو درحيتزيهنرلا
 ..علمامتباوإ به دو هيلي رمح عهبلقم هب اوباطماف.اهوخو خير
 ظ عماملايهمرزر اوهدورح واد ىداول | علم ام فلج لق ءانلإ 3 اهنم
 م عديل سلو وصح دومح > هراعلا هرم لماع
 تك جيم رماغمزراوح هنيزمالا وسحر اعز عر وت مههسسخ راع يمن ه رق
 انضر هراعمسر وت مدحل امزح تس هسخاراع شد اع وكح
 - قب | هسجوخ هضرعرهءوهور قتلا زكا هرامسو هراوخ كيمو هنيرلب املا
 _ را ا هر عراردب هوام بحسن هرعسإل خريس اقوج هيمو
 - ”ردرحن ع ضرع رد بسارارهف ا ههرهاطلاز مر وعحطقم ةعوراجلل ماو

 الإ ماو مراسل | تدار اره ع د هؤارو افلا دلبجلاويىنربختو
 1 "اع وهز ]ما م: زر وخز ملخار بسارإ ره رش اهنمزاهن از وعح
 ل 7 داون رعاو >ريز ريكا وهو هرمجر دع هزجنو بساراره زم ريال يي نوح بسارارع نة يعر وار نفسا زمح

 1ك

 ممم



 خور وعاوات عزراوحإ هاله عم هماعو مدراوهر عش مدر اوجملاومس مريرعد ْ

 نسطاوزعرانجومامئاردعر ابزولامهورسجولا ل تخل رثعلا!روزمزوهح
 اهنمجفت زمهلارو ج وهو هسسلاوراجورسجولاو ل ثذملا خارمو باشخوو نايوح
 حم بهج زنألائداو و هريزع هملل داعم لابحوبد ىشلاوكسللا

 درا ورب[ راو سرق بدلا: ن اجور عبو ل اجو دال مور لويسلا 2
 لئذملا زها ذاو ورمل شا ومو باوداهرو هعبسلاو ب ضال باه دعهورازتلاو .

 اكرام عن دمونلاو نايباوفلاو >رختاو اوبر رسخولاو |

 دامها هل رهجئذاد لع هنيزماهنافدموتلااماو .لاوالاب هدم وده اهنان ٠

 ةسروملاخير لملاو ررعلا ب هراملا رادو رومرغيلا طيجوتسو
 هضم اع شدرجالاب شور مماهؤاوساواوح حس لضعموررطاهمشاو رضدرلا

كوك رسم اموهلدرمإع اهملالامحلا بركاو نوع علا يول كلن ظ
 

 ْ هضم [,اوملا و درل ماهو رعمرس ل زط ار ماقل راس أغصلالا ىرخرنمو ٠

 ربعلا ل مز اوخدرعتاولا»و لذو لدملارمايلو دمزتلا زر مرغصا هثوورولايل ٠

 اس رم جدر اماعغملا برهم اهنمع فيو ركن اوزهرعتج از امولسو

 لاهارتك) دموتلا ز!ال) دعزتلازمربكإ هنيرمرانناعصلاو هوه رزابجلوملازم ٠

 7 !!(لراسارجضرا 2رزلاو منارجوم عسسخلام اوإلمو ْ

 . 1  تاسز حاج عيرنرااماد .هببجح هريخص هتيزم #ةمرلإ ريو
 زوامل بطخيورهنلا ]رو امدراشارخرع عطس يل داوم ملال مما هناو مزراوح

 0 هسونحو برغل دراهنلا لباد هيزغلا رخ هلضتمورحأو باج كرم

 نيم ا تا نزوعجرخلا:ىورةلااروامولاّسارح

 تع ا ا
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 ٠ ]را[ اج ماجر اخ رسحإ نان ربخ ملسإلا 9يغلالو راد ٠ لجان نامإل ملحاوعجار
 ظ يا ولا سجس وضعا جاو بعز دكرج عنرلهدات ا 0
 . هلال ةدنفسدرسلاو ذل يامون عرترسس لمي اص دام هيرو“
 هليوعز بت دد واللا رداهالا' آرم.لا هزت اهناد لبث لغصامإ, زكامالاءزولركنلا زكا هلبالاربغو وشف لموع زعرصماالوسدابز وجد دون اجر د دعت
 ال متلالج اا اصسالنوانسمرخملا يداو عار اند زماهنال هلاليه وورتسم»
 . ةيراجالراونالاب هؤوفجاضايرإا د رن اسلاو هرهقخ »دش مار | هملي هقامتم حطم
 هروحز رعج_فاصاش اهلواروكرهلا اروامو تنرحلا رجال || صمدرو هرسورشساند
 هفسوماو لم م+ اشار عملا بوسلل از عصلا راس اهر اصسو اشار خرب جم عار اخ
 بوعح رب ي4جلتهام لنك لو اهلا عثر اساغصلاو ب ورث ثددن اعرف ورماشلاو
 نارطإإلا ناهتساو تانراباماو .عتداوحت كس سمحت رارراوملاو ل متل رم
 -جايرخ ف رعيرب هدوعزهررعجاماف ترْغصااؤاولحاوعجزازوغنم عاظضو اراخاماو هناغرد )هموت لن.جعاماد راسا اهم البإو
 ٠١ رجول هنك ' دورح نر ايزا هيلا حزتجث راسحلب >وزحسر اطيو جال زم حرج
 نايربرب( هيلي تيار بيو ه ورشا يشف ابوح وب رهسك ك لفعل ار هتلا اه هنم

 كلمه رزعاوهد ناننخور بي ماكاو ' عراش ليام حبارلاو قدامك تلاملاو
 ايطعي راد اوملاراونارراساعصلاراهناأوصد ةزعتمماراوباكا رعب هيلا عير من اداوثلا] قب اسحجو حما ش هابل هام عمحتانمالا
 رهطن مح دارا البزمجرخ باسجمامو .لابداوملا ثرعج روش عش
 قرض هبردحؤ ام [درالو هرطص ليغ رحب ودان مدح صدو شجولا كرا
 اله عجرم درجت اورمبو نخل لرسر لل ورططنملا هاهو حمضوملا انج و هعص| م
 0 ليما م مرلا م تلاع اع مكمزتلا لا خط دورح ثموذلو ا
 لماو مزمبر يعش مز رسحلي لا لدرملادل تخل ى>اولا رزه خالد اه درمخجملام
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 قاهر فارهنلا ان عزرم اه فدرهنلا انو اهسرم عرراوحوز4:اا وزع
 دنقعزم| ربح ا هرثكا داو ميزناو مالسالملاحابصحلر هه ازواسو ناسارح
 هيبحار همالسو هلباغ هلف مديل ضاعدرا هايعساو بخل :هبعر دا روعجراولهاو
 ماهل حفنو لح اهليارباساهبو هعرنمو ة) وتس كينجم مررإ تك)ماي هحاهسو

 ى بطرح وهو مدا/ز مزافال الشو مهنافكزعزصتام مهمل اكازنإلاوم
 اماورابوال و نافعرلاوريحيحو تدل مدرسملا تلحاولاو هلك زوما ٍ

 رداع نحو ماد 7 ناسا أ وهبألم | دازعتساربعرم اش ةرطامرك محارم 1

 هز ل فغنام تالحايرسلازماويوالا هيرفاكو هزافملء)هنهرفتلارواعرعلاو
 مهتسساباماو للبس معلا ام هه تس ز اهم فلا ع هدابزليوعسو هقرطرم
 دوج غلا اروامعبجن المغمد ايتام جرنكاهبحانمالسإلا الباسل

 نس م
 كسلا درع مردلل هبرق فل اماه رهن! !رورمذامبلا تظل سارنا حين لا

 نم هناؤرمو رئاشلارا يخلو مثل فاول ل عراسالؤ|حارورسافاهنم ٠

 هلع هيل عزحاولا ديلا را وخيول رع رغتزع هلم فجونالامدازغنسإلا
 جا والو !هرادرحب د عهلو بامان ردو هباد دنامدأ هنادهنام سام

 ستار حن علل عمد د هلم اهم عرش و دج هلم هيداباز كالا
 ايدج اخازإلاو مب الححل ههاخيهتطلاوي]ربكامهاط
 كك ماامالا ل ةيعدولحاد ديشخإاوعاكباأ_لاوريشفالا معينا ظ

 مقل عرج ضاذاو . ىرموج ماريدالوازمفو زاماس_.ماراسإبسرام
 داعي اوقره زاد هلت عطس رم داوعب امهدرعر ومو يناواموأ مود ظ ظ

115 . 



 1 11 7 0 0 14 "دمع | 9 | ىثر

 11 نان هدب هاوجزمو روغلا جور تسحر علو لاموو تح 5 موق هيرداراؤا ارسل, 0 00000 1,
 1 0 1 رم بتتاواس 0 مويروسحلو فيكزنو هلح نكمل
 0 0 انخراط و نامه ومارد نامونلجإلا طب زم
 مل "لالالا ما مابا هج هيالناذام عابر سمةراعخ نا مخزمد
 ظ ١ ناللاوس لي تنالخلا زم ناطرمراورهدلا 4 مجربه
 سانا هكرمذ لونمةكئلاررمزمد لحلم تسررعولا خدود صارم عبرا
 . رياء ذال تاداخما لج نال لاف روبشإللا لبس رمو لجامسلت
 1 1 107 تلح حال ذورلاورم )4 لحلم نإ نافلاشلا ىل
 : فال زوز 2 ربا اوم ناتسهوفر 00 1 2 1 ساناسلا

 ١ 0 ) نامونروجدلا# ل

 لاا 0 1 ال مزق
 2 .لعررإلا رن! امال تاو ار ىرنإو هير رم هب طرحت
 ا ارم ام لطب دس هىججرخلا و هيزعت !دإلب هسرعو
 اد ت 0 < 00 0

 1 0 طحزرع 0 1 «كردع كح. رجول

 ا 0 اخو و باررجر يرمز سلا
 ٌ رهن ارورم] تخلو عمرا | وحاز ] وجو عقبه ط خلع مزراوحم هيدا ظ
 ١ هنوداموبا 5 ا ا ّْ
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 يقارو اسس زمو لج مرسعجوباسلن ليج رحاوهو نر يزعسإ قا دوباسب زم
 جبرا اره لا يسون رهو لجاووبر| يش وب ىلإ راحروترمو لج عر «نامست#

 لاطوءاره ع وجا وه و ةرجاإأ اهممو لجاو بإن ريساوسإ 4 هارهزم د لجارم 0

 بارواسرمول جا مهلا رسولجملا روناسسزمو ماي هعب اتسم او ترن
 ناعم مئرااو كارو زمول جا هيدا هدارغالاهرمد لجل ع سسا سيلا
 ثمل جاع نس دو ر ورم 1و رعزمو لجارمزام هاهو ا امر لحارمجتست
 0 اس )ااهنمد لجإو ىسدروببإ للا رمز عد هلحرع ساما هارهلا
 2 .وهد >9 )كاورمزمو  سخرسؤ ورم زسو لماو و رص سامان ح جرف 3

 دظمزلا ب راجكدارلا طوسلا حرم ضارمرسرصبس لاصرت
 نقل حا وسعر امارلا )| يس زمول جار جشمنارذنإوا جمرمد لامن
 «فعراشحل زم زاسارحرفرعاماو 0لحل ب الل سالو رطؤ ف كداولا يا يردد حدر تعط ناوي ا جيزمو لحارعراهتيزغدابيمالا
 هلطو] م وحبل بمس صز مولا اسخن مق مز راوحوريجل لا رصجكذاد

 هددوتنمدداح هنيملا ( لجل حبازمالا ءلمام رسب كا دمار
 هوم ز رم ناقاسم 0 لجإو تس مزراوحدوجل)] مزراوحمنبامزمو
 فيلو لهوا هراس ره حش ارعم عر مقار هيرف رمودلجر مر همت لو رمزم

 نا ليرالو مون طور سور طرد اهك نر هلجيرلبت سة مزراوجفاو دون ةزافم
 «. نرمو لجل: ث الب زارا هاريه زم هارهز زم تت ادا يسم فور . يداولعر رمز لجل رعبد العر دسلاو سرر طع ريو “ا داغ .

 ماتاهتسع و نأ رهرسد ءلجرمرم قا ولك هد اهانه هعيبارازمسا ٍ
 مدرلرف | سمج رصو خطتارق هعبدا مو هركذ حاول و مول ءارفؤوي لالا
 هلجمراسارم اداره مو موب زذ د ذى اهنمو موي جرجا هدرسشز ور بصوت

 . را
 : ايدينا 0 ليدل 7 2

1 ُ 

0 

 ا اب
 5 ه١ ٠ 3 ) + 17 + ايش

 1 يد“ “ف شل



 هديل
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 هراخ وح اج مر ونود ريط .راإ مزه هشاد اونمرعنحا كيلهو بادزءا

 درو زاللاو ىذاعلار اّخر. زم عمير و قافالالابلخوتجراو دان ريخم
 وخلع سرح مهتم هنماهناوريهيجتاماو لات او جدر دعما
 عارم تسيلور تان ورمي هل هداسملاو تيل ةيلاعلاو لس تال وش
 كاان اولهامامنو هضفلاززعماعالحو روج درغنص | هتيدما ها هكر خاماع

ْ 000 

 ترخار سا وميزق رم هداقال امريكا خان جات ورددت ى رد اهمرير ع مخ
 الو ويم اونو د رجاوةبرطوبلاورصخقلاب_ووصوعر سماه ءاكو ©“ 1
 ليا كا لرفعا دارك عسل تلزروعردرنجلز داع 0

 ىضقاحاراساعممرمابةاعلارع رولا جرم عرب اصل

 وعلا وهطرمل تكد اورجاوب ور اننسحسو هاركلا يادو و ص“ 0 !هزنر وغلا كررتكا
 . ح2 | هلوارمإ كل |زه و_ربهجلا لأ زاصانلا >و زجل عراشارعل حزم
 روباضور اجاراولو نوعحطش 4حراسرم مو ل ماو ن بهيلاو هضيلاز داعم
 معمم هيدرحاسلا ةعمنر اوحو 2 رمهئلاارو املأ راشارخورطعجزم و

 هذارن [ه هيقرأأ و زل حاول برنام تاذزلا اذ رهبلا ارو هلا زوافم ا

 000 سل باشا
 اماهمخلو هالمإ بزع]و هبرعل ا دالي م ناجحا معلار اخري و هرم زم ةيربام
 لابمابلا احواتؤا در لاسر خس او روكمسس زجار اسارجإ مارس اور وهج
 - (لاسارخابتنافاسللا 2ك _رهنلا|روزممزراوح اءلعحانأل
 مايا ىعبشس دابارسا بوس دا ٌغالاه يرق ىلارسمؤف لب اماهزحرجإ كاب وناسن زم

 7 بوعده طش دع امال ورمز معد لجارمرسج و رمال رص سمو
 هله دونحو سينا عر ومحو اعلا نال مدع ع لة“

١ 

0 



 نانشخلبو ريهختو لثخلاو ناتسروب رعت كلارا لج ام
 راجنمو لخ ود لمحل كراس مدفع رزماماف اهب صساعو نايعاب 0 معو

 نزيويدس ناو اطلاف لوادو رهناذرلاودد رزكاكْسد نالغ 0
 اماو هاك د رمد بارزناو ةنازرنإ[ ربك مماهعارمو

 كبراذو سجولا ناسرماههو ريخقالو دردالهاهسرمزاة]-
 ليموانسرو هدفانو عاراو كنمو كرتكسو ليطهو تانلمو

 0 اننا اهميرعزات اها ضامو ن رابماثلا [عاماف
 ىتاسرمل ملفارائسحربو رهو هبزعد لاورفد الط

 واسم اهناو ل ماماو خفااوامحلم هو نان ةحناهتتزمو
 ضيراولوروساوملع عليو تح . رف جيدا اهمل!لابخلا بمس ٍ

 عت رمانلابررعم امر سدو هل وح اهفاوسثاو هنبرطأ طسو) عماجلا اسمو
 هارد ةلعرسلو هدب لو زساتزا ملتم فعرم م
 لافلاطلا اهنكيلاممجازاغن انس( طاماذ ٠ ( لان رن .

 نعل وخر افلاطلا بارمْمو كو« اهلو هولغإ لازم اسوس يشد ظ
 تي هبارزداو رازجلو راع ر 0 لب مريلب

 0 اري اهلو_ريهرجتو ةبابراج هلا»جلووو
 ظ لاسرج رمز هن امجرجو ورش 2 ساحر يس 2 ٠
 ترمخل ادريث هدهناررلا و ىلظر وو ناغلاطلا ندداوج هو وربطلا برامم
 .  كنمايطعاد راغتاوراهنإ تاداوطب ]تلرزماماو  ةراثلاو

 . ناخب مفرسو باشحم مهر عز تلو ناطلشلااوبد كيم انا



 1 0 يمانع ملا 00 0
 | 0 :دىرتلا|هليلت اممم حنصإع
 0 0 ا نااططمبح اثر اب الار مهوامول اجا
 ا ور ورصيد خبخلاو ومان ال هيطمبص حوف دهنلل هنأو

 ١ 0 ا هبصخ هعساوساشر اول و | حمر ويفر > ةهيراحدارم
 : .انوطباوملا اهنم هنزعلا كرلاهجو 92 _رجب هواركو 2 لاخلا قاعتما
 الاتمس وو 0 لب ملاوخ اهلها ؤ هب رمز | طسو فرخ امراع 0

 1 ايلهاورلاو اهتنصفو مسالا هنيزم عيرسلدرساكوز أعم !عراشارخزم

 9 رخو رعب نسيسطلا و بام نزلا رفاق راقد 1
 قرم عفو زنح ءلعو مانو ايلرباقو للسلم رسلظم ىف دوعن 0

 لوا امد زل مقتل مارس دو
 2. ىدراسط ,مرجمار وجو 0 [موامد رزهف
 ئ دلمانو 5 4 ان د

 نال 1 اباسز عر 0 معلا لتالازعم ءاوسلا ناكصأ و دادالا 1 - 0 زول نزل نع فاعصا 2 كك 1
 0 ئ ماقدر ادا هسطار اسوس

 15 1 ل ا 1 39 3 108
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 يا كدرم عطبلاز مهقئاوف يصرمد الملام ضساونم ١
 بسنفيويمدرلارنسحو هفاطبلازههلو هربنعزابيزاممادع ل عارافاقأا
 راغرشاإلو كات زافماو هتسحاسراسارحز زمرباسإ ضمن ثم هيشالا
 لص اهنمورركإا فلا وهضرنالا ورمز معفنرمد انرلاب اسيا رعايا

 مشرطا منا هنيطاهزاق ةارهاماد  ق ورتزحربانماهبد دخل ر طفلا ٠

 هلا جورراصحويوحايبلعمنرماونافلمامات ..اهنزمرمةلاغاقا
 اويللمت حم الإ رهس و رزرهف هسرم 2 قعر اهلو هماع هنيرماهاخادوام ٠

 اهشمنيرطارع عطومم د ابار اسارح ف رعنز اجه رمح حراخ هر امال راو
 باطر ما هواسو هاره مزعل ع عمود داع جرف ىليوج هنزطارسد

 كوالا بانلاف باونا عبر! هلخادلا راهو ذ حرت فصيرا هم و .

 جرخكارلا واللا باملاو يارس با يس لاينلا 4 ام لج لا هنمجرخكرلا
 محلل ب ان هنيزم ا باونإ رم با كازا باونامعيراومسفلو رواسب ا
 هش هماعز ع وطا هل كرصجلا فوطمرازمرصتلل جداخو هئاجر سا
 دل جرا دهلا اروامو ناتنسج وزاسإ مح سلو هوطخرال زازبم
 . جو حوت وح هرامجلا هيث دال هارهردجلر 2 و مانالا مادؤ ب عسانلاب هأره

 عقر هرملا حورلا ورمو اشار خرباسز و >رعرجلا اهنحان# تشو

 هراعكرمه هزم زاساد هب > واهلا اهمنبزمو هيحازإ مما اره هرصر وج نسور وب

 تاهو هرعص سرر لسلا و هبدواهلار مير وكسو هريعيصر سو
 راسو رحال ربس سد اهارجاراسرماهل_زاسإ حرعو ٠ د31
 و ير يس كال الاو ناطلسلا انما ميرساو را راسدافسمايعد

 . را اا كفررإ سرس 5 لاحلي لبجلا و هيرعر ممم

 0 ا
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 كرم باون|هعبرا اكو باونإ نعت راهلخلرلاهس روبل اوإكلا , ماد روش

 قرم رادو _ورمامو) بادرمهلصاو باعرط شرعي نايمابلا ٠
 كلمد حدر ) طورت _سراومكلمتماوسا ومو غلسالالوإ5ريلسلل “.٠

 دردو لس ر اسارخور امالارا 5 برادو رون بئر ربك الو اد به جار اس ارح
 امانا, طوب زماولا مر و بردكو ترعد ر وباسل اهولعش هيرهاطلا مانإ1لا
 ل ريفر زان انا هعرم واصلا ور ف رعيو ندم ورمو

 اهضرا خا حاه دو رع راد يا (هنزطازا1 تروههط

 موس حزب ههحججملا زحام ههلاهش و بطر ءاومش | ول انورلا هرم هش
 اها ل,> ب وسعو رس اهعسو هنقرارإ | ملشم !!ربزمورامالار او

 اناويالا ب يرحب او|هحبر هنغلل وكيت ءارمالاو أوي رمطخز هور -غوبا
 هه كارح نا الاطع هنيرملا برش ررنهملاو عيرم عصر اوبازككريزس

 فطنارماهذاوس او للهانمو : اوبك رخل اع هانذ هيلا بسر كه عافبرإ ةعيرم

 اوساسر يعد هنبرط + عزو هبراجرر اون اهعبرا ومص د راصمالا ءاوُمام#ا

 كموزمو|زسمو ساشا راينا و الكراهنالا هزه هنم تعيس مط عر

 كرو م رمارعلا نهلود نههاهن موزقردهنوحاط | تفاهم رس رفلا سحا
 دعم رهنلا العرج ]واو معابصربلعو ةوروريجعبا ور مرهتل ارم
 لعل اجاهندو هزوسلل سلداو لو حصل طوم طعم ا لاو اراد
 ارعلاب اهذ اجد هفالخا داوق هماع اهو نعال ب عهلو ةقالدار وماما ها
 فماباثو ,سفورخع ب »»/او همعلا نوار مرغاحاهنمو ناسارْخ ةالود

 ليلح راح بد اراو عبطلا )رميت ارب ] جلوب رس رم رسم وموت نرجلا
000 
 باد حال بطإ جر الما واعنو ناثطالا اص ز مرر اس بع ملغم
 ردلربرلا زا وح اهنماعطزلا و ازيج ف ظنا هني هرساو مهربخاعإت ههعطا
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 با تل
 ظذ2011 اننسرطقراحرحعملمرلا ل اج ظ
 ا ه0 نوام مازنخحلا نمت الجاوابلتا 5 ٠

 للاي الاب بدرذأ ارم ةوهملا]ر د اروامرلا عنراوحاننمسو ْ

 باروحلاو دارهرسو سراقوز 'اممرس امد هيرو شملا طامدراسا وح نسا ارح ْ

 انزل رماهر صمم ءاود اود جاوب صير [حا صوت ح١ بارع دهيزخلا .
 دوعن مزراوحملا زرحلار جور اجرحد ورح 9 0 ش

 رك -لاساوخو مو هارهذ و 0 ارحررمطعاد' هراعلا ٠

 (بعساو رسخرسو دروماو اسو رسوطو ن انسه اهتم رعصلا قاهبد> ٠
 (ناسلاج وع ناحزاحو دورورمو ايسر حو رسعؤابو جشويو

 0 ادد اهررنانم ان مزراوحاماو لمأي 9 عنو نانسوبجو نايمانلاو

 ةراسارررمملا اهنم توفار قتلا امو 97 :ةرهتلا ارد اهسرمراك
 مش نرتفمريطاهتشاو هلهسضراذهو رهشر او يف رومان ماك

 صر فاير < دل ا رار مايلد حجو حيران

 دامالأرا حفر سوا رس فرج ر احر هراعال راو رك تهرب نيزج ر اجد
نحو تاوناهعبرا ةسرلل ىرانانززنهملل و تللاربو م

 هسرطاب 
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 تشر خوفا كه طابررمد ا بيج هش ريا سارع طايرزمد هنازبع ٠ ١ دحين ار اسم طابررمو لاسم طاببملا عري ددرط 2 نار وسلا ©
 طار مدل زها رورمك طابر | تيسرم هيعمل رانسسحترم 00 هزافماولك
 هنئام موزافملا طعرملا 1 أر ار: سحره ن هنرغرجس) واوهد لزم . لاساج لا لزم هموذ هبرق ارم لزم س اخ هدركملا علوم باوسطأس ىلا دار حزمو لزنم هانسارخلا ع لزنمذلبآريكبملااهنمو لزن معزوم هاعتلا : عاما لريمرثل طاير ا روعسط اير رمد لرنمروعم طاب ار ورد
 000 تم م وايعس ةلرع لزم طانم ل «بلرب ع واسح هنرفلا لون مونح طابدوا م لزم هيرخا طابب ال صارخ امسملا خترلا
 كر ادواوج راسك علو علواف لامه درشاو طر ان ع م وبرطلا ٠

 . ىاناذارإادل | زم كسو لاو ل زميل كرادزرمد كراد طابدولناو
 ري فاس طابررربك .واهردكيستو اذ نرجإ جار اسكر جد نامإؤمي رزه . هيسلإوارترم عيسملارع لون مزاخا رططابدلا < لزتمرماعلا طابرفلو لؤنم

 ١ 0 كازو هنكاوورطقكارضرسإفرامكورطن»_ءرجنر جلل انهو
 0 اهسو ا فال رجطلر | جت ) م لانس! ناذا_تالرءاسد
 ناحصوج ع باوحو حارث 4 ى مداطلاو نامركلجيلب اوداججرش مدلل لانتسكتر سو اهس مدكو .هزاؤملا ريامامازعرهو لحم وخوف سر راما ا
 7 تر ان مرا ورسم تسمو ىلإ همر سوفلا رييقوسو تيستونرطرم
 ١ 8 راذج ص ربربسلل واريمس رم و ذب جاه سو اهازخرففلا ل ج) مالي و اعنسأل ٠ يار رمى ارج خرعرم جره رلزفم هحرسو اهس و هنرغرهاط لج ىارعد 000 ا 1 وربح نزلا هزجلو ههجز ملي مرر هطس اع . نوعردةاهلجرم يحد ]+اوراورس ملجم يعررمز هريعت مر ءارلارط
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 هلنفف ميلا هفللل مالوشر عجر وك ومدارغس ماقاو جلا ؤمنداش[وجرسجيرت ذ 1
0 4 

 ناشارخولا راسك رضوا مطر عز خرج رم عشر مواطلاد 0 قارعلا
 ٠ ن اسسها ادعس ريك باع /اهيدوتت اساهزووعصمسرممهد 3 .

 . قامكو 9وةددراجايوخمادابدراجاوزسايوعر دو تاودا ف بنوت ةررطل سواه بو تشد د| بهازلاراسراعماح مردف زعم رساوحو
 ليخلهبو هيرق ريس رمل عش ماسراهل قررا ضر مرج ةنيزماهناف ٠

 ا قلمه دراسا يلاراسعتزعسه/رلا زد هرائاولعو عدو هكارتد ٠
 يش اهو جا رازتلا ررتاوعمسصح نا حسد ر © رب حافشاووتلا عقوامومصججذرتالاوخ
 الو نادر سوهرلاو دربك ر وربك ي رباب ارجإ ريب ر موه مر م
 1 داما مند شوو يرو هلحو ورا موب افلامو 0 دوأ أرلا ىرط ْ

 : فدودو . هربخلا رسملاوح مهو دانو رانا هدامو2 اجاهلها ٠
 جي اهالغزتلاو 2 يود 7 ٠
 اي نافاس 00 هيراج هايمو هكاوقو عقمرللد عش لو :

 ارك هجيرإ وسد متارث لب اع هيوكرط يضل وا هاره اراسعت رم
 يامهلجوكرترسءلارع هلجرمرعم )ع هلجم تسارع ةلجرج بوح
 همر اسهوللا م هلطرمؤر>لا م هلحرمد ماع هلصورهكذاوورطنم

 هريتل لوف اهيوررمل ا زمعإ

 عم هلجر ىقرس هانقد م هلحم رماجللا «لاع ١ 0 ظ

 تش الراس جترم كه هطموارهدلا ع هكمرامباجلاع هلح
 ير فرج 1 م هلحو اطلس ماعهنرفرورس+لا عى وهاب 4/هلحرجل دا
 قللد كمر لا 6 هلجرم رجا رعود و فحم هرطتشاعلعد طسرمم اههليد
 ( زمور وسرا يس طابراهنعلزنمك هز افملا طابرلا از هز مو كهرد جز مطار

7 

 5 8 ١

5 1 + 

8 
 مخ

 ديا

103 



 ايلول اهسرموملف)مساددارلازإبو هحلفاهلوروس اه لعرسلورماحو كراسمد
 ,.وغلاوزباج  لجوربعب ناربعطشلا هع ديمه كرتصلع امر . روعي دررطلرم

 فنصيتلو  دورمصلازموجذروملاشم مهمه اواسا دوال عرمعن كلوبلإ رهو
 ٍ لم د رولا هطان انس < جاونو دنهل رم ولاظدال ل مبألا عز ا وعقو كلام

 جر اسعلاعال سا هشرماهداو ساما مينو داز و اولخ لع عنر 5

 كسلا ليطارحازماهبو راس ديورم از وعجم و ذارعلا ميزو هسداهنااللاهنمربل

 - كفاه ريعصهنزماهمانرسرفل امان. نازج هبصخمو باضلوإ .كلهبو راو
 ل نت ل بهارلا راس بحر ان: حت مو طمع هوو اسسرو

 3 هعيدأاءناخرامج ورا رنسيو رااح وراد لعاوبل عنوررلاز دداوضلا اهنم

  يصعنامأو تشرب نق اف رهاطاماك ثيل ون لغو هاطو دعو بوعحد
 نمانراكشن و تاور دارج معشر واول هي نامما
 لق ةنوجلربجاراككن وتحاماو . كانه رهو ناننس عن ايورارخ تال
 همانأ زد اناح وخلو ايراكمزاك ناخد عاماو ساغصلا ضعت امال غرم نإ

 نايم |ءاوبزاوههحورج تتار احوان مرعص| تيللإ عبعز دو لعد ان

 ع1 جد تود جحاولل وحدو حتت عمضوت زار قرر رات يسيل الاخ
 0 ةاتبرنل حان عأحر هبحازلا ىلسزو ترم رضوا اااه ناك مرمطعو سن
 ظ ظرضفك بايع لص ودوحإلاىالقاهراضو دردعمر مغ ديس جيا وعلل( ددازجلاو هنسحملا

 ايزي يور سمعص زاد هرهاطلا كوع رسخت مهد للور انس
 0| را ل ان لصق هنو هعيوصلا عمنا عطب صح ربيعا اوامر اهنانابش معاون ار تف ةولجلا رعهنإ طن صن ربع جر هو
 لسقف هارشسلا اولاد بلبل اونك هه عاونلاصعب ةاهبلاو جيميومنيركل ضو هللا
 . كاهكسأف بوفعد ل بزتن|الاليزتسرما ميشال ادو ىؤغعي هله هارتشلا رشر

  يقلانستلارامو هبا لوني وجردو اصو هشارلا هوزلو ع نحضر عي دب اعصا

 اا



 نايت رعي اهتشإو لاس تالثلع ضعف هدام

 اهملعورج) ارانسع دا لامذاسروسمار هيرئالمساعساةناولعملا 1 ٠
 فايا وهو تلطخ امو منعا ارمنجلاو دسم يعرض ل
 ىعوبعلا / كحرم حز رمل شورما اهمظعاران امراهبإاماذ 2 تر اونو ودع 0
 صاقل هز وريح + عمن م نايسكي 1| واهدن مح تس د دعك دام حرر هر زجإت 3 :
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 0 نس هرت شاعر ل
  قباعر لاب تاقغسذخإلا اممدنانللا ل عزم هيقزانستت
  اهكو » نامركد ر سابو رانسجت جر دهلاهزافملا بونحلا اس امو راملارغرازاهنلا
 ظ كعورضبدو هسزماهلو 2 هروعلارراسارجإب

 عفنو هناعيرم يسرك + يرلا اباد زصح امضي رضيرل [ ىلع :ق لنج تر صحمس رمل
 ظ نجل[ ب (ىاملاو ليزك باباهزجا باوبارخحاهلو ءايإل ]ضع اض اوي

 جرم ودرج ران تلايلا بتابلاو بيرق ايهسورسرافلا | يهتم جا صالكو
 .--: هج ا 2 ش ١ تايف رع ماخلاو تس اهنم جرس كنب بادعلارلازز اجوجملاهنم
 'ٍ وهخم حاز ربط 0 رولا كا لح باو الود اعلا
 موقعي روصق مراد ت اب رس ماعطلا ناب دتشالورس يمس ات تشجملا ال

 1 0 00 ظ

 : 0 يرش رانج
 8 0 د ا توجو رمسو جرخو كرات |مما ييلخر
 ظ به كارسراف باب رم رك صب وخر بم ةوسلا وزن اسدوداجاماهنف
 ١ ب ل لدم ' !اونوعس اكزسكولا اهراهبو هر اجهحس 00

 ] ير ل ندر هر هيدي يصوقد منو
 ا لمد سلو ىرمل تلا هدام 00 هل
 ْ را وعجز هلاسناجلاةلارهولا هع زا ربع مزاحم رام
 1 لو لد العار تس

 0 01 يسع ع عمو عرب هجن هرإ| مال عل] هرلا يطب د خلا
 كهلخبوج 0 - ب
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 ريهاشم رم وزال وله طبخد قرت الوهوؤعرج اب رعب عضو مر وناس

 لحرمو ناهفصازعر انئسدراو هلمعو درو 5 .سافزرم ْ

 اردو ناسافو لاب, ل ا جرمو_رشاعزتو نزوزو صينخ نامرك
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 0 ارح هرافمابم أد
 ا نرطف_رانسعدددج) كثر دراركم >وزحاوشرشسرم اهب طخورلار
 ناننسحتز عزم ىو لاسارخ >وزحاوملاند ارامي د يرلادرسموف > وح
 الشال مم هزافلانهد ناهفصا جورج يرام درا يزاوسوحم

 هماريورم 0 ,رعأل ايحاو عارم اهمثهب >ابلازواعمرالان احس
 اعز ايننالاوملا هماع كلزاو عارم ل اهتزت :>درسولسوريح د.رمزاخارباسو
 اا تزعل دولا كل حز اهلا دور ار ععلا + ا|صماملاو
 .امضناربرملإز واممو هسحاإلاب هنوحيساهنماع ناسا ةرارجبوزاو) ناعصا |
 مو بامرويرطلا ع لارسراموزلسارخ هزامنم نر «مرسللو اهسعارص و ردربل | اجار منوعه
 راسلنا اك” |عاقسلا» لزانإلارماوفرطو عصا ةس

 هلوتتس طارح الاخ“ 0 0
 هافالومرمح م تس) اطاصزموإ اها

 0 ا 7
 ا اول عوق عاطقل ما اخاوكرلأور انناقؤموزتصار ع
 الناعإلاب داما: ليلا عشار )و | أ أيكولس_عصم
 1 لمصارعإ ٌءاهرؤاجنرأ هموأ عم هايمو هفدرعم

 , هوكسكر هس فرع ورباخرلاو لا ومالا هيشروم خو هيلاروو 1 <وأم

 و هداافملا ه أوله رش رممابإ هريرسهو مث درلا عايد يل اهزافمل امساك د

 اوغلو رواق هبرطرخ اركز معظم صان در تاردلا اجهاد وولسدرل
 هحاسلا| مال اله طشو و هن نأ املك ارهمو طعن د راعرثهلعسار ود

 اتعلم لات :وإحوهدململك هامإشلا) ارش ب٠ اعسو و

 كاجرهاملا الهرم نرصادا و هرب ناد هب ىراوتز ءكيعمطسداحماهتشحو

 هامل اهاهات ]بل اح[ ضسو رت هواش نإ بحو كبار ]بج اووريطخ

 تدل لا
 ش 08



 راع رممحا ف ذ هناي هدم هنبرب م عييحلم وراخ/ ىلإ برقا زحل قانصإ ل ظ بورلاو 0 حتمي حا هبوربهشزا حرللارهسالو مر غر صمير اهتز ا لشو هر ل سمرا رم اندرو درج را | ضد خا راسل و مور زو اس خاراكابكر 1 ريثاو طاره وجان ز هرحا جرح راخلرعاطنيغف مينو ةيرع ْ و 15 اننكراخر مطيع يرحل رحا ماسلا هور وششرفميعد ٠
 هارولل ل ر وحاسراغلاو 93 و هنلارؤا/(ز وعم هر صو ِهبوالصلاروغ صو ٠

 طا :دورغامادا ايرهلا 00 اان لو 6 الامل اهلظرباائامزاامأ 5 ١
 و اروهسلا اندر تدار م | معو 0 0 دردخإادر ورك
 ريتا اهب راولملا مهربطارم م رخو رمت وفرح 7 نمارمرلاو ا

 8 3 0 ل لو سستم ْ
 هايطررخللا »طار وكمارم هيحا ند زلوم لا 1

 ا سارعو خترفدبامابوهر زجل ا راسا راسزعروطس رمد خرق
 مساءاطا دب 911باذازا بسيارات طوا للود سوخ
 برس ا ]نازمد ىو رم هناك صرعلا علنا هنافر زخم اد الي حار حسام اماو

 باونالابابورررسلا هحلهرسد مابا جدا باوالا بانر ا
 مارماطرءلوارمد اعود رن سع هانم لدا 5 مايطعدا

 كانها نا رهو لامع ذانجل اطول وا 5-امو 0
 اطا هيو _رههتزشويي هزامملا نوط[ _عراخلب ق![تارمذ ره وروسم
 راش مورزالج ل وار راغل 1 200111 | اك ربويس وح

 فال اعل ذا درصتشرمو ملحم ربو يعوح بانو ار اقل زمو لجارم
 ١ رزغارخ يصومو مي 7

8 10 
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 هنيزه رداد راو رجلا رول رمونول حفلا روش و هنوالحو هنندزعلاستلاوثزيج وح
 ظ ل 7 اجل مرج الأ هعيداوخ ,«باونالا ب امو [قازسواهش ايتن زم
 مههدر 0 1 *ار هل ربل الرب ث طايع بادضإلا مرام
 ا الهر ازانثد ىزاصيربوسلاه)و هتذاهما هدو زاك برسلا

 مهري ارو برسلا تسر هرييكرببس لع يار امب بهدرص برس هناورمرفلا
 نساطرسو 1 نجم تعرزشل ف فرعا و هبحاصررخلسلوكزاكراو

 سشاطوو لثاىداو +عروشز هداف م1 رخإ همارر الر سو مهسرسل رو
 اهو وروعنلادوت مو كازا روه شت اووف اعلا كقلميامرسا رز
 ىفصضو طودا وتسلامل | ممسلا كنج وبر صر م شو _روخ | مقر وهجت ودم
 (لوزي سس رب 00 رد ويكرم عمي رلاو سعللو لاوطإى رهط ضم

 را 6 يتسم 41 0 يعلم واهس او مهدنالواعس
 انا الل از هاوم نا طدارااذاو هييورلاوهرزحل كادزا)/ر زحل كمر ماجاوهو
 ازكفاركإ ضبخكلل ٍإ الهوامش جءلآولاو همست ةزابراماذا نون دخل هوفْنح دن

 قلل ريع هسانالل لصالد هنعلا اوسلو 711

 نس ا ف هلزجو طحنا 2[ هتييهلاورمالارم هلرسلو رم
 نا ا 1 تدع هيما :و الجليل بعدا كلا هرج و ب ارملإ ا لوو

 بطعح طا بتودلاب 59

0 0 00 

 م 0ع
 نم اا الرد بخاف مءاربك . 0

 هتان راو كلم هر ددوعم و افاق“ هسفنإ فش ومليممأ

 نم دوه ار زلال ساق زعدنالو و كلاح لعامل اور غش د هلاورمع مزمل
 براضم وه وزرداذ] انفال برنس! «ةلوزلا بهن !هتتلاقربرسلاو
 0000 0لرملا مر كعصر عارإ ا ؤنقسمو كاملا
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 0 0 هعس] نال ا بزنس رمو ماياهعنر بز هزواعم 2 55- :

 1 ةمزسلامأو تانغ 4 اهنموع ةمرهفسلا + عذاخ هقنزمولاس هصلش وتلا

 هعمترانحطوباو اغلا وسورلا رماونإرخعرلاهتلا سا زئا ىزتا
 مغ 0 مهتمة زعلارعسدزملاو هبورتش لع هعطقو ارهرمإ شون يملارهسا
 رشف ارو طصحو عقول وللا زاهر أرقم عطل | هد كاناؤب(يصو كلب

 بار خلود تاما زوسا ف دربطز وبس تال دوب ماتو هيا والا

 20 ار دعب لان صو دج رطو غو سصلا ل للام

 قاهعبراب اوباروسلاازملو تادل ع وسالإ إل غرد انيدجالوسلو رجا ٠

 ب تقام جراوتمشسال الزم زالاسد ىو“ ا ارديصلا باه تااهتمورهتلا يلام
 فراصبل امتار تا ماو دوهازا )اف [ورانو لعهد دوا د ئزامخوتوأ تدوخ ظ

 را رانول ,/ تيدا 1 كلما 1 /

 نم 9010 3 اصنل اودوهملاوربإ تمار ]هلاك هر قموس !عاورصممطحلو مختل

 لاعراواو هرزنةليلث هاج ارجل و رح) مهارحاو مع تناماذا حر فل 1 1
دره ررجو و4 وسرلاراجارتحو دامو لماع ا

 فياطو 

 2-0 !يوعس كل(! با حاس و مىاولاو لاياإماو ْ
 ياواد اضن 'للرضرعا جاراتولااهاوريج كملاو ٠

 0 امس ارمراضمللاب اوسلحإ ذاف ماكتإل )فاه ار واصااماو ]

 ا مطعم هييرزخل هل مموشلا فصنلا» كاوزّرال ٠
 ١ هع راسل راكلو واروح سا 42

 قولا رجلوهو هبزخلاو هيل وكلا ساه ورحدزحرخ بعزم حرخ هناف]اراماو ْ
 ٠ تلج ذل اهدار دوجد داغر هلع رع بهو ميرعلاو اوهئلامكلارس 0
 ١  7-بعننل هنا ]اعند را ساطع اخبرت عرطرك مور 7

 مد د يجر زخجلا حر هلا جوعوسو اره روعرسو_بشوععلا ْ

 ا نوه جمع لير هالعاز احا ورده و هجريه حى عيل )انا هال

 ام تلج ورب مودوريسمالخا > معلا 000

 3 ظ /
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 ئ ١ رزخارخامانم
 هيؤمزر | وجتراج رجرعملا هزافملا ص عبو ناجرحون ان يطورإبرلا وعن ه شرات
 هللغضو هنزخلا جن هزاهمرضعب هر زخ ادال و ربوسلا دور حجما رملا ل ابجر كارا
 ماطن للم رع وهو ملبرلارضعب ولدا هسونحو وكاس همحانهبزعلا اقم
 عضاوماصعن ؛زاه سراورخبت مزلملادخ ال جو بط هرعق هزم هل دعال
 نر ااا هزمعفبرنا(عزرفسلاهراججلا رم وزغلمادصل هني ج كرم !ءررسر اورحخ رم
 بوسونم حرخ منعش عفسال» رابغلارم دفتر ام هرتز اح موولول زهاب
 لاتيلوايجللورار|رمامو رحل خرا ىلا ريب تيا دارمر سل ههعر جربو كويسلا
 لالا مدرلاورسرا رخو ان حذرا يح اينو نلسم هربرحرعلا ]ري 3رسنلوردررحو
 اهضشورمل رو ولايه ريزح او نمش سنا اهبرهلو راجت |ووماب وهام اهنف دارج
 كب وردت ع هركاازخوريرحاونمو شحو باو اه وخر ورانا وزوع
 هوان هعدبب جاوزم اهملا حوحو كفل ونم سرور اشإو نايص+_صارف

 ا ا او ةردرحو ' رهشون باو د اهيل ارعسلا )رول رخو هومل (
 0 ايو ما 0 ل

 نا اهقجلا ند هدر اسم د مداني هر سجوتل غرو سام
 . لبي يعجل زج خرط حت لعدم نجاامم
 0 الدو ةررحل ( ع هل مأي و

 ادراسإ عرولسار عر تيار اع مرمازججا ووش كورلا
 بكيخل ذاكرا لاذو رزحللو باونالآب زم بلا ملصتم هراعا سرا
 . لاورشوزاوؤمو يجو لبرلاوزاننسريطون احح دوج عع سفر كسا

 نا :



 0 ا 4 كازنالا مهيقلونم رارحوواداقلا ظ

 هموسة عرما لك ل
 ا 1 ناوي راكد ذاربما وع ةزاصيمح
 03 (با>زب يد هيو ىرلا بره هع وبرطلا | ججوربورهزخرور 00 ا
 هوم ا هلجرم هناطسم ا ىولازم لاسللولا ىرلارم ظ
 دادس ْ

 ل

 سو ارغرعس _زهم ف يرلارم انس مطل قراازم 0 قبلا ع
 بسر اهمو خياورجهطرمزداللاهعلقزبعللاهنمو هولي زهماب
 "مس ديور ىرلارم ناجم عارم ن هعس ]ماما اهنمو هش
 طا برعلارأ اوجرم هلجم هتيرمراوخ وا نهجزمد هلحرم كانهيكمل اونمو
 مجنلارع لجمذارالج ماع لح عر انجز .هلججتطجلارابو ارك هطيرم
 فار لحضرمللار لجر هالزجملاو هلحرم زاخمازلالا هيكتتج
 كعرمذ ارارسأو هلحرذ اارسإ او هطرمرزفعلا أرك لجرعرادروم 1

 0 ا توالت رواش
 ناش مزل زمارم ناجر جال )ا٠نسريطرم تام حمياعمسااوب
 02 هلجم هبراسأل مهلحرلا مام جرنو م
 لاول و لد مرمسعطاجزاو هلم سالو هرم هياط

 هيدر موا وارع لجن! ىلا مازم يداافإ كم هايفسم
 را ضال رطلا 0 هرم تل ا لح نال
 57 رع هلحرماولت ولع ل اوم 0-0

 1 0 ل 20
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 ضلال اهدارببعو صامحل / اهيلع بلاجلا ههيلهسل او ةيلحلا داتا ةراملا
 عم راساماو 8 راطمالا هرنكإ 4مسع و وطسو |ؤرصو اس مداطمالا هريثل قو
 0 لا اامرزه بع /حنالواجلا هكستتسمردورف زمربل او

 0 00000 0 _ داهم جفنرملا سر رخال سمات اسير
 6 | اللا ادع هلا ,ارفاو تكرعشلاروقو
 .رلا رع ورطو| لا ك| لكو 00 ابلاوكرسلاو
 0 "0 للوعرارلاو ىوملادبشقالا همسرنإل/ن اش فاضا
 1 ا 9 كوهساوريرخلم اوناو

 كح | وردا زال[ هبه س هيث ىرحخ وده ش
 تا ند عم بس
 ناقد دا كلو راودوماو سمرا
 ا ام امر ماراسنو هدرمو
 |. 0 تاصا دباس 1 هد 0 تروا بل
 اسس قا كي الاداب يبول
 1 هورغراضااولهأو ههكاوفلاراساوب زر ذو لاجرحزم
 مط هنزمذاباراسساو هدو مجنادالحإلل قالا مهنا زورخا,واعتاورلل

 ناو 3 ا م
 لوك ضر مل ؟امريعو تاناقولاو املا م31[ خمسشو
 1 00 اواو لبلاك ولا بالا رول ءااونم
 | 0 نا ال و نوكمارم حا هزت
 ل 00 ا ا 00

92 



 |درب علويلا كليرشناإهو وربك 0 هاو رحم رابزعبس»
 وعزت ول هارب اهضجنزا ةخزرلا له يعربكلا لرب ىركررطا كهكوىرللد
 اجانعولاو تعج ا هفورعم اهنا متاهيز الناحيه فعاهنملسلا «لسو فلا

 ليزاس »كرا |عرجو أر ونسعى با و هاشم د نعو هبأع موب] حو هنرقلا هدهد طز احو .

 طسوإبح بمدراوفصأ بركرهك دول هنا جخلمو رلا >ور طم هورعأت | هنار رحوهر 1

 كادتم ارو جتارو حيراوتخ/ لل لعوادب لا عضوم ا طمحو هننلاكاهموفواعن لابح
 «:رئاهنمكرثهلقلا ره اوحو هلكوهرلا يا حراج ]كل ]ل عارمعشربو هالعا ةيررعسي كارلو هيد مزابتارارزالا تفر الما فاوماكلل .

 هبلعس] عرفامعزملا مايحرع عفيرنملا وات لاو [هريعوارب وهنمردوزارسد
 اهأو هنمطعلاهبصسامزولرلا جاف اعنلرباد (حدالكت انئاكور جرش
 اهنمرعصاز اند ىرااراوجرمرهلاسر مهد ناعمازلا اهب هنزموجاراو رسوم:
 راكاوواطسو هناهلإملع_يضوهداملليلقزاحمازلا ناريس مرغضاءاطسو
 كيدفو رحم بسلا ريوق زمععيرب و درهم هلا ماطستر بم ةارعإ الا دا اوف

 اهبلعوم هنبزمايلخا حور صحاوراع هضزماهت ان ربورفاماد ك راصمالا ها .٠
 هانكذر انالاةاهسل ماهو امو ى .,كباؤ ماش الجو انرعصراسب اماه ؤؤصح ئ

 مدلابخ واوهارم لوز بصحه دولا هزامإلامادرتياهنردلو املا ريجرنع
 ليموكهو هرب) فانعاو يوت اهنوهي) د اهلمارس ب ورحوربش قالصحلهبو ٠
 لاوعفرانتصح ايتو هباو .٠ ندصفلا حاطب هياعرسا ل ساس.

 ميلع]عراسرإهارا رعرها رعمكاراعز و عئررلا دراعمإلاو هايل اودرك
 05 2 ارد اهنرموكاراف لانسزريطام)و .هلفغلا
 ضابخلا ووابملازمهزلب_رانسصوبط و هبراسرومكسس مابالا ملك ؟ناحدرصحلا

 .9؟1



 (باملاطإ|دراكينو رنه بدرعا ىرلإ زمور صوب هربنسمر جلا رسو ةنيراميوح
 .لاخمارل اور انس يس سم ف رو هيو و هنناسور أ وح ا ىزلابإصس سالأربرصت د
 ىو ا رولا وز ارانب 1ع و. ماطسو
 باورج ع منوم محو كسا أرد ناووامعت 17
 باسواد 0 اماو نانتسهد ور وكئسا دذابإ (رفسإور اجرح

 ها اهدعبلار رطادرم 01و دا 000

 0 الور كاهن عارسلم وتسلم كل قارعل| تروا ذا
 هربوا موارنو هلتما ع 0 00
 قاهس جوز طا: تاءاهنم 20 هرجا/لورمتلل اهمد د [عتسارو

 0 0 ناكر دار ماا در هزع كامن هنمجوتحدراسأف بابدوارعلاو لابجلا
 تاننميطللاونم جرخب )ود بابو ز نار وراهفصأ د اورق +ااونم جرككهوط

 ناساف هدورلا هيوهتششل ولازم ناس ارجل جوخ راسا ارجرأمو لاجحرحي

 علم ماضه باى ]بسلا سابو ل ايانرأسو د أءاصنو مون كهرو

 0 داراكلا طعما مبزام ذر رلا[ف او هدوولا سارو هعرم اب (رريريطل) انو

 رع ؤوحأو محن هنيزم اول وهشالاو ناراكإ كيتشيم 0 اعف
 كرا ةوالاو با اره هشزلما 3 مما 00

 ب كارخرلو هذور طعكره !اهازحإ راما هشام 2- '
 5 باهولاعماضو 0 امن هأنُق 7

 0 7 |ضه اموركج مد كم هلق لاس ف كرش 20
 0 اهدو "نار ديول ماكرو ناهاعرد عاضإ| ل جرعس

 .2س»هرصهسزم :

 . مهتكرباسدىداد هبة: سراج 5 0 00 ْ
 ناسنماعو ززوامدسجلزما م هنباشومل» ةاأماو ا

 ظ
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 نان سبحو لسلأ ظ

 س/اويزصنو ىرلاعنوراجج خار مون مرظلاوريوزع بونك هل ز كادر اراصس
 كاد اانضردعد ناناقل اجررداز موت وخل اههجز مور زل لايتسلاههج

 مرر ار جلماو 0ناجرجتر راق ايجئراس و داعو جتدرلإ] احر ماهي صمام

 اهاث ابجي هس رعب درلاو اهباصّس امو مدل ابزوصقو هروصمل اندرعازفت

 اماو مبدلا لاح نجر زم اوخ طنب لل عروش زنفمم

 داق دور يح]زمإهبمعيكالا مامماوهعشس عزابج هورس ا ليرات .٠
 صاحلاور اشإ ريض وعضاومو مات سلا هسايرو ناتتسجل هب

 مالو هرم مإ رة ور اننيسربطو رجلا امسكزلا هجولا 9|. و رثكإو

 يتلاعلاو هكر افلاو هيرحلاردعهياسلو هليلف همشلاومو كولا وز را
قو هانا هلو لجلاوروجنلاهفحيو (لاعيو ان

 لاق مويا هانم ل مه

 العسل اجر رافوراسسم الدو جرواو لابلل طهورافك نرسل م

ج شوال وصانغلا هراعا الهبل بااكلاو رش :
 أماو للجمص

 رهتسمو هير اس زم لحوم و مرق اههتاالااوب هسامال كاين اكردادلا ل اح 1
 را

 همام نير اوم هكامز اكن مهر اخدو ميصحع خومومز ترو ها ساايلا
رز ثا يشردهكامر اسسواا_لابحو ظ

 ل اخد 11 هزوصتمومر (اهل لامن هرث 

اصاماو 0 هلحرم هيراسرسو هدو رامز ادسوداو
 كلاكاداهباو غور ل

 علما ءرملو 6اس قرار هو كدلمو د صعلا ليمان
 سوت فاسا اد هجنماولو رسما يإ_عومورمولانق طعرزتيريط زم

 هر يس
 1 0 ميل

 مس دلو مبدل ايما داو ل .ىلل الاجر صيوهواض امر 1من الا 35د دل هلو اا نر كرايم درب امام فلانا كسر ١

 عيل : ٠ 1 1 7



 1 23 1 ه 7! بويع
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 ويكاد اوأهنمجا ورشي ل دارخ رجب ملا هرم ١ ىلا
 010 00-0 اونم

 ذو ال اهدار عيسوتسجز مكر "رجعت هنتوا سجإ وغلا
 5 0صضدالار 00 13000 0 0

 ظ 00
 ظ 0| زالت ةفصم تخلو رفا دع حتاماق القنص توك هئاروح

  كعوناطلسو نزع عارن اذ وبسإ كل اره لوحي ز دارادرساحالاصجنرأ عن
 ش نسمح جوروص ا

 . عقوصوكرش هبلعيربإرش ماسلا يرسكه اد روص هاا نبت زوجان يحلم
 ' هنيص عا زال محرارم هانتدامالا ولم مطيع جكلولا كيمرسلر دوم

 5 اهلذاف هيغل ابجلماو ايهم 0 لالا

 ا 0 وحامل كتل كباناهمقز و هبمرتملا|هموو ةنتتم لايح

 متدوبامعبر ” تاهاوراوم دجال اطال ةسزومدنلعارمع

 لادا هلت اورشنو تعذررجمإبخلاو
 ظ 1 ظ يراد 0 ىكرحاورعا ه 0



 (ههنسوريفش 22 .بسرلاب فورعل هع ارثمجبراهعرششبصاول ا اهسايعزمو
 26 ”زورافسام عنبملا ةيضيبورافس ار 5 الو تسرلا» يوما هم ويرطلا هداج
 ةيرعب ارم ا ورع تر ةزفزباد دعما اينملبرل اذ بهاد ا انلاطلا ك | ولعن حجرا راعبصلارم ههيحارمجضومالايهزح/ ل وحا جاو تسرلاب
 الجاضز اعز و رزدل لوحامو حوارات هز اريع عما ارمسملا ملأ الهورتكذ

 جي امهتراباإعرإ تبخر زر مهو امو هبصحيفد دروس اهباعرسلو كالا ظ مق امو ءلةماهواع لن! تاعام بدؤجو ور عرم هس هداك و
 م علإو فزعلا/ز/ مع ذات بزعلا لأ كادر ةيرطال أبا دش اطلاق داوم مادا شلال دعب ةيحانراجالاامرجنرد تحفر مهعررم هعسأواهيريصأ ه3 مج

 تلاخلاو هعستلدرق ]ها و_زاش هناي ةزس جاونلا لات هلو زلسو ْ ل هن>واملإ دوعبو ربل تك
 5 ان طع لاغلادروساهملع هساماون انراش اةامإو نويرعشالامءلع

 0 رم رزاننسددأ 5 هركن مدوضر بكب را غراس ةز و سر ل مقا

 ومتوراوو "تءا[ مروا راارم ةكلكر درت هحر صح هل | وهو ر وس
 سالو هندلاة بدال ترزتإ تال ع هيطعهانقايلو

 تابع اوملع بلاجا اورمسلا هج كر خر الفرم الور بعصر لاخلا عج
 عر دن كعك هليلداوي لاخلا اومق لا ىرلا )| ناره سام ل
 اعحاررساهزجو راهصام مولا دراوريسلاو همم 0
 ى ا ار اير دا دورج لعد هدو رهيسورنورو كل ومس هيج زا يه عوار رع

 همماق ف اذزاوليزلا كا اهانممدانا ىرلا اما هقوكلاو هرصبلا# 1 © ليجاومم ءكرنالر هلاصتاومجزجوذاكد اكناللابحاوذاهناكرور مهن 2
 0 ا اجا هنريادلا لا ١ اسبع
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 ١ لاروع اهيورد ما راصما زم >مجور سا رخو لاكي رباّسورسام عارعلا لا
 لاس نأ الاهل نون ياقلب زعل 0
 22 فرحدزرملا ءاتحا اهل سلو هفؤم هّيزمجركلاد» |يئمارصمكأ 9ةراهفصا
 20 0 هدالوالو هلاقسع ماو ما 54| حرام
 1 ”عمدربط اهوا و > جور زمهيه وذ 9 ريكا و موووز راهب وهعساو هلأ

  درحؤربو 0 هقساو اردص ايس ووس وجماجلا با, طيغر اهؤساول د حجرشت هلي
 00 اهضرعزمز# ااهاوطواهزعو حبحلا ااه هل وق ]تح هل وملا ورمل هنمصحمسزم
 ْ ياو ور رفح) ماها نزع هل جاع اهو 0 ره عز ادعزاوب
 مم د خو هبسعارسزحا زاجماجل ومو اودرتكو اهد دو ةارعلإ لأ ]ورب هل وقد
 هريعص نرعهوجركإ او اهنوربت/اوواتسسرلا أ ر وار دورو  ناعتاه
 تلم رماعرج عفئوالام ل امعرلا ماه عمتزبدراغاولو هصخجوربطال اهون
 ةموص 3ةاهايزوصروو ارعلإ طع إطللا].كرهس و هنيلمزاولاسحيو .ن لارخلا
 . عطتلاهنرمهورونرلا مروجي درب طر مايحب دراج نين صعبوزارعل
 ١ دهصلاو م زاموقوصوعسحرموإةاونموراحيهوهلر ل عاهتم
 زد رماه يفو هاخاورعفلا هيام علل ا«عرابتعمم نا وريسلاو

 ٍإ 0 ا رؤوررهسأم أ :هرهر و22 املا ا و

 ا دهر ةفئوهدز هربعص هنيزم هددا الولع بالعلا درور هش اضا 7 6 00 وصدام يروا حار يندد
 ع سورفاماد ظ عدول از خسالا هه لاوهنس كلا : اياصا

 7 رهو را فرحا مال نخل دود هنزماياوزحاو ع مانا
 2 نازوعمرادجلر اديزماول و اعرف سعاسا مليللا | هرمسسصرمداهس ويمر
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 مسا 45 ايضا هانلخال اما بولص امو هرج_أاو هفوللا» دهس هناك 3

 ىلااها رن مصح ال عراك ردي لورث ورق د يرلا اندوفا ام ازربهرفدطسرلا التاق ٠ لافاسحاونو دار علاهحو نتن خليت وراتصاوسدانراتارخة طم ٠

 فلماواددنو: (ةئزايدصاو روسرل اور ازهايمط عمو هروهشمز زميله مس يلا ا
 انهاشاو لل انجو جيملاو روللاو جيف زانتسدرإوراشاإوإ تمد قزدصا ١ | 3 « قفا

 هلئوارك دور نب روازموز رداردور ناله تبل كلزر

 يوشرلا تابارسإ صوصلارصق طواهت زنشتاا تسايوباش ناقداو ٠

 «دوهلا ناوصا نادرعوارس حيربلا جيللا هتسوب ديو رق
 ,ناقلطاا ىبسارارود ناوريبسلا قهصلا ةزمع تيزعمراب نال راخ
 تاليعامات ٠ اهب_زرلام قص 4 ددزهش_رارلارصت
 مافي زح باو ارعيدااهسزل و ضو هنيزماولو رش خجرهاهراز موت اهناف
 طوسللا» ل هعخيراوساول و أوف موناوماوبوههصخعو زورا هايم
 هايماولو نازرج زها :اخيطرسسحل اولهاو هيضضعفذزلادراهلاو متزشو لازال
 ا ورحالاو هبزوملااهازجاراسزماههناخلاوفصا اما هن وسسمو .

 2 اهيجو رهو ايهرإلهدويبلار عماد هحاوزكإ وزن صرارقتماهيشو
 تتلبص زماههداسو هبدوهيلاىواوسإلا ور اكتلاو هبدوههل] فيض رمإوأةنيزط او

 امارس افلدصرف هوالامو دارها ارح اوريصءاهعس واد لا كرزم بصخا ٠

 قلقا اوس جفتردو اهنم تاويل الاحتم اهلجراكل !رسلور نسير وجوز اسأرحو

 رهجامرطملا د عيشرال بارت باسؤم لآ >معرؤفنإلا روطجالقسلا هلك لوو ولو
 ميل حا
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 26 ايي ا يامل طم مع ارو هعسإ_موطاولت ىلإ عرب
 3 ظ . لس درارمورطلا ميراج ا كدت زمد مهاكدن لا تاز انطسما - بارطرم >ددزسم/ )ا وطجإلا ءجرازه ناضن كا نإ 1 ل1 دكا ا اال لما اتكرفلا م عيز داود ١ نصور ده ايزو تلم دا راجح نب هاي دوكرمس عار اهتم تل [ىرحلخ زدات فس تسب و خا طرشمو دعا عبد سعامارسمو ج4

 ظ ظ ارم برلعلا ل ختتارد» نع هغعازج ال وشل وكرم د حطو عبط ظ ” اعد روع حيزا علوم هعالال
 "مالا : مم رارخر د 1اهنمد نسر هز وعبرا هعاربا وا زمدرار ممل
 00 2 اعرق زوم رجب ل[ ىاوح >رمو < "ارم عبس كى وج لأ ماس هلحرم ٌسالس يرمز مو ناتل لير ل اهنمو نانلح مرر سدا

0 00( 

 راد كنت ل ترم

 فو 00 0 10 35
 لوا روسرلا ذه نعارطارمو لحا حام عبد جرام ة!اهسو مايإدل
 0 ام ا ىردا بس .انمسرت

 : .٠ ناراو ةفسراقز احر ج) هروصدرهو 0

. 82: 
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 هللسسورر عنو متنوعصرمهبلاهيرتاكترخايسايط عجل سرلو جربلا كشلاخلاو
 طنخو مههارم تر اهلازمو فول يسكن مرعمإ | ح هنودو هي! ددعلع خوانلاو
 متهر>ئلا] بدر ارمو © زرملا كلهن هنمرعا رج فرعن الهنا هنو هش ع صتمو
 فيضر مهو هعدر از 5و الطر يسرا سف نا.الازاريس م ماجر در وعبدأو

 2 04 صملتاوداشتلا »و ةعل لها هندروارب مها لاسزعتالارم ظ

 نافلسإلا) امونرصو خارترعبسرا وندل هعدر رمل س>را طا هعجر هك أاسطأ

 0 تالهتزمو هحسس القت 2 اهموهعب سر انز 4]|هنمو جئارفرعبس

 ناصر داوز ارلاو هشصر/4عيلاعلاو ا رز ازم ميرطل حر هوشعي اربي ١

 ل سيش خنر لإ هعدرتز هباونالب ابطا هعجرنزمد تاطيرؤورس مج
 اهيشدوعصرطوراوربانن !إ هيحامسلا رمورتع جير اهدحايتتلا | رطلاربحناهنمو
 نات الاذ] منار متحرمو ايف تعاماروماوتحل لمارالازمو وطنه
 كلن ط محلا وز موقاو م هوس )/اهانروصق ب اونا[ ب ا: احر عو عارف هوع
 لوما رد موو اه سارع تنعرجبرا هد مالسالا راي دالاهكلش روت #ن طملاك) اهلا
 1طعرولطن مدميلع كحال. الم «افها هيك هخللاو م«هثورحم ماسلا هعسرر ادد
 هماقرجا د اراللا رمد حانمل جن ازلل ا دراورتشر سو رج اورس و زكللارس 4 بارلإ
 اهملخ هنصخ هعلت اونتىرمل (هرييكب تسل هول هدهيسحلا دالركإ ا اج

 . هراوجرسجو مهلا هيبسجلا تام] ل اهياعزوماع مواهلابجالركللا ليام
 , ساشا معرب رم زبرطلا 3 سيافن مهيراسلام هيربحلام كش دالي ميهاما .

 2, زرصو عونعر وول هيج مو خصتارف هجرس هئيزم .ةرنجااهعورب م

 هرسنع سواك باهعلوذلارابحزمد اخو ر وتعز جار امدجإلار وكر
 لسلادعجرزموءرظلا ها نع ترتجامارسلم زامعلفازعو حارق

830 ٠ 



 فأول أاىبر 5 | رقرعبراوريعلا طسدر اهرحربد و هريشجورث .اهلسو ةراختجهيصرارمواوش د محارتر دل هض رمز وورد شكو
 0 هنتسمرابوربخو هلبار 117 اف خجل امأو
 وج موق بنج وري كى رب تور اهات انج يسعو ةاقالل جا |خئابلا ما موسلا دارا صا هئمرج | هوك يا نراوومهسلمو هول ام صسالا ط فشل | ءرضخإل[ط قتلا ( زعم لو تاونات اير رمدبل ع درانسريطرللو .قافالأ ا رعد نمل
 ع وكس رم ]أنيمي طيعرسو اسدخ لرلا | ةدعطقم | كل اهنجؤاو
 هطيأااماو جب باول بار دارع رز اور ل01 هواي سو ا رداع“
 هبخار معمم قارعلا روصو اه ايزوصافد هدصرإ 1] يس |رييساهتماسرأف
 0هلسر زحل لوري مهجر يرث لا وهن وحدو زر هيسدجملاروريرعر وغلا ره رار رجب ردع مالو سرا زها عرحراكدداؤل غدر ناك رمااب«برف الر سلس لا باونال[ ب ارم زارازحت افالم قلنا 25001[ باتت ب ةصبوإلا زمر ههاهنمةنن زان لت عادعدر
 جازلاو ديرك داعم ومو همورج ع وردا وزال كرولا بلش هك عرسفلاو
 الش ففلاؤكلم و عسم هببمح عألو اهو اهراعورساخ اومضملاو بهز

 برجل بك لاغير لاوعد
 اولا معنا :اءاصر ارسال[ صخر: ءزرملا كهف و ريل ازد ضاهر كا مطسو؛
 1 ميري ليلة رعت تحل عل موري مهران
 1 0 ا ومحسأولا كلام

 هاف الهو هاّسناوسريلحو هانسضاربلا و هاضراختلا ف رجنراخاللا كامو 56
 . كواطا اكوام ديعبلاءلادربرشلا بحاصوهو هاج وا ررهاو هاشافزحي

82. 

 م6 ةواولع ]ويل عصا 2 رهرلا مرج اع وعقد ش
 . ودايفساربي ىرخو وماعمطرتشمكرف مه مرطلا و هرهاصم ]| ماراح لارسو

7 

0 
98 

 ا

 ا
1 

. 

 و 9

 ا

5 



 20 .رالا الب ثينمر ادالمد 4 نال ضح 30 00 لب هدو> هنأ ,ء فوصل + عصرجأ 3
 3 ال ل ايراد الصور زال دو هعؤرطااحومورلا اومن

 الك اة هينسرا مورلاطكرل اروكلاف * اهالاوامو ىرل زوو حلم 3
 0 غطت ناتج ب

 1 دولا ديد مدام جاور عادلا ورلار ب مل زوجات ظ
 ]1[ دور زرمس| ماك نر سلاردعو ل درسا همكرخولا هيام 31
 هيمن تاتا ويرماش زوز تزال 0 فيفجرر هرمي لاو هن8هسسلا ىرحرعرتصي دب دهس راع لم راخيز و مذرأ ره 1

 دو 0و هزمخيورار اننا هيخاهتلاو خير وراد تافلبباسمأو غنوا 1 بالعرب كضدوزحستنب كمل معلا لعيظول تاغ ٠
 م ارطاةعساو هسصخمير اعصراغصز رماهنات

 هسصخيمارزلاؤهبراعضرارجوا مر كمسسوللقبلقدرذراورشبودركيالمو ٠
 تارغلايو هلجالا ودا دا ريم 8ةءاعايلك ظ

 هجرخيو هبوزعلاهربكلا رخل مير >ركرلارعو  هنسنارماهاناعجكلر لذ
 2 ىربطلا هاذ عفر كلامج مههدبكن را عدو نفر عيراورسزم اقاشر فام راو لوس ماتت بالوتت 007
 قة ماصنل مجرم هجرك ان رعيزكللارابورجر هي وهرويملار هيو ٠

 جا 0 اورمه هنااا تصقنأب رد داراصد ا

 ىردد هراعايل وحي 0 ياا يسدد هرهر أ بج ورعب هربت ملاعب 3 نمد ناسك 1
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 5 انك ها هرسروس فا بانو مدرعزمراباو

 لاا هانحاله راجمغلر ابل رحرالكغ رعيشو م باونال/ باد هيلجكزلا
 لكلا اره تما 10 و ا 0.4 هشاحإ ماحد
 . ركل زهور اعلا مرح را عا ورزق امهر زياع اهنو مارس لكان ثيطغج

 ظ ا ا.ه نابصو

 مييعوراورسشو رارمل ادهدرعرسكركالابروورعن عونوي نالبش رعب وينجملا
 سي واعاهنيرلم هاهو ز كارم اك] زصركرم طن مالواهز ع نصا ك |كوو

 د : / 0 0
 مالم 7 1 لارا داما كرر او

 طفودورش هما د11
 ويف وف دورشا جاز وو رحرو رارحإ هش هلوها مهر ونوه ماع عا ضومأش حلو
 8 تلاد ص طال ] يارسد هعديز اهلاو هركالأ < ف املا ههؤ د «كولما
 ساورلمعا د ووعد | لعشواةاجرع ةكاركإلارا )ا رتكا [دوانلا رن هفصلا
 ىتضلا و هتاووع مزار اننلا هيرمطع_ملارو درا داس لعووردرل هر كب

 ا هكانرجلاراورسو | لا عاصف >ار هدورللشسعو اشير اهقوع

 مك هنصح وردت هحلقأوبو 0 عل و
 لج هعسم هو هرارح زوبع معاقل

 . هرم اهنافرسلمتاماو

 ا 5_2

 .٠ ١ ةسح ورش اهنإف ]سداماو سيمو ب اللاو هعورب : مريحأ

 فظغلا يه عصفلو هبت نارا ترامإار اضهش مرا يامالازاد

0 ١ 
: 
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 ناجي داو لارا وهسبمرا رام 1

 باجر رخال اماي يعمل و أزجاوايلكا اهاناعجد حار روصتاههاخجلك

 نارلا و زصدالا درج بوعلام ايبطتكورلاو_ررتخ وخر رسو_ريلاو لدالاو
 طبخكراذذ ىبقلا لابجر الإ لانا ماوبطسيالاد مزخلا ورح 3

 وي تيب هربوا دورج ز موك زارحلا >ةزح ب ودم بامان 1

 نزطلااوب 1 او بوبا ىحرر| يبلع روس اول عواولئس 1 ححرفال ليو دا
 مخفي "دوج جاورور وخلا دون هلا وجر اسال ا صخر هد
 هغل را هراعللا ارهبزوعمالو ارا

 :. رلاواهشورساسلا هه صحل معز: هدورارألازاذو مكس ُّ
 0 و أجد نبل هعاربو , هارسلا تعط لي عس صل ورحل ورمتومو هسرأ

 0 !لاقوزلايددهتا 0 00 ظ
 0 او ببحم 90 كيان زاز بورا .ارمهمدكراأ اد

 5 0 مس ماكسسسعلاو لاورئاررلا يسشكوهسر ردد وكلا, العد 0 ظ

 00 رحالا موب 11 عب رل بايدعو اولا داس كلا سانحا
 درو ةحل فاو 00 مصل ظ

 0 للا ل اازميعوابوتلمطزملازعحورمسلا
 0 ام 10و و
 روس هزل طعو مهلا لل خامال/ةليلدر ودور عقد مجول س جارعربجاز وج
 راسب البجط خلفك تا ذردع هناولط) ك لزم .هرشم هراجمأ

 هو/مالا 2 هلله درر لمرور وساا وس ]رطعموريإ تلاد ١

 العيد ساملتسلا بياع 522-2 و

 بلا ارعز أريد ليل روهلا رجل مراد رسول ارم ماسالا ه فس آر ق

 لمحت هامل حاون جال وربه رعد هفلثحم راو خس مه] رماهباومجلو .
 هلصراوراجر اله ورارسك هبل اهيا جلزاراما رماولسيتلسن يال
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 1 ب درث !اونمو هلره هب حك[ لس زمو هلحرعلس كل اهنمو نائطوم

 0 ا نان هول اماه ازم لملم تس ءامر لا بكرمد
 هاكوضيمللا رمومسعامار للا لا دوصتمل ا رمت لج »تكبر كا دروضملا مد
 ربل اههرلارمو ]حا رم جميلا لزج ) وا )ا ووصتما ومو كرست ع ارومملا
 نانا رمو هور. _عمبارجر ارصقطل رس زم اركو بعز وطو هطيعر ع جو
 © .راهمروعملا حار لحاو ويعوخ ريلاس ورجل مار اسلل ا >و رحلوأللا
 نائل ذا سا رسوم ضارصمر(«دوصتلا 1! ز مارس ومد همربلا »تارا اذا
 : عيدا دانيل أ اومادرمو لرمي لهاقزسو هروصتملا : لحار مْ عوج هرامم

 لحل هدبراوخ هاير وس لإ هناسح رهو .ربجلا صرير دوج همن اكو لحارم
 الم طزسو لجل مرداس ءايروسز سرج جر فصيل ءاروسد
 يق زيمر ا اارسو هلجدر رس بيري هسوروميصرسو لجل م سكر ومصو
 فرات فاكر ارمدل داو عبرا ربا )ا دورلا ر مول حا بال دورلا ا ررهم مو

 فرم اكوا هو لحام جراسا كل |سولا رمد هيمو وف ل !ااهنموز جرم
 0 هلجم ل عيهو|همادو هروصنملسزمامو هعراج رارلاووادز مو نابلم

 ظ 03900 بلع فيرعناو زارا العإو هر وخيم زم
 26 نامل حاس رورلا ليما لجيل عر ةمويطيسز وعبج اهناونه نم
 1 فا قأو لعش هزا اه اج بلع هيو هول سلا رسوب وب يح
 ظ اهاضأو لغد ريك بس م ع ااه حت بع عفيربو هنرجإدم منرحو ربع |
 رهو لحلم هلوخ طع رام ارمدو دما و رضع ضرار موا( لذ

 . ىتةكداولاوبلع بلاغ راركمو نإ هجم غرش هنا سو ب رعربكردا
 0 نعم ىلا هايم وروصشا رسام هلو اجر اهنالا هلل

 2 ©لنيسلما جالب روصو 3 ظ
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 انما رجا 3و انما ز رس عضو وطيور فاقع سد

 نمزخلهنحس زوم [+اوحداج (وهركرضنلا |رهذسو 9

 05 0 حرالا نسا وهل لاطارملا كنافط جيزي

 رح اورمج مساع روع 0 2 0م وص[ ره مه منحلا عبر ضغلا رهف ْ

 ريض ارنعإ| هنتر رمال ا حير هللروهنصلاو
 0 0 نأ محض زيي 41 هدد !رعوب ع

 نبل, >|ح حاب ركااكإ لف عرس ع لى ةوازهوج انعم
 0 ارااو ب رجم و ذل مرفأ او هير تسخ جهنم : |كعباص 0

 اوبر كذا 57 |وحرحا
 عا هري هسا عرث مص 4عزانللا جباخو 2 ١

 ىر عباد هحجلا 1 [بلرصحم ةالازادال ا اونمسسسازخرنال

 م هاما 8 عفش بطخ ناالأ زحل وروضش ا حلصعيطتال
 و لاس د اييمزحل مره شعر ووريجعص

 ا 9 0 بالا .

 0 ضم أ هروهكملاو 110 هروضملا ٠
 رداد ههلبلاو زاركه ملا اهماعز .امزمو لزمملا لع ما عماد

 اورز اشادرزإلا) الملااهلووو هن 0 طاش همر 1

 وب وين ع هتتساو هبحارزاركمو حولا كل ذكد هيدسملاوهتمرالاركس

 | اممالشو روويفلاراركم هنومربكاوزجخغلاور واول لعلاعلا
 م

 مو مورا هلو :هد رز رتكاوهعرزبلار|دعارقو هيرب هو ]كلون رسلو
 ٍ 9 4 بش هروكلا عزه اعرلعب لج اوهزباو 7

 2 0 0 عانس
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 . هيل ل و لجإ عاى تب سرر لا أو عمسرم 1 هليرصرخ
 »9 ورا جلد اجا واو دب دش اع
 وافاو ونحو ليما دال اهبايدر اسناد هسححت ةافم رام
 كت داور عير اصارناورسرادرخ اهنأر رورمو صععلا وز 0
 مكرم ءازك مم رجلا اجل زم زوافملا ةرهار وزع « ونجلاو تالبلا
 ترءاوورام> حاب رع رموعم ال هانا هم عئطح م ناركمرسولا
 مث ههلبلاو نر ارولك قرارحمو لنعلأ دال رم وسو لنسلا + وكدا دونم هازعج ةأماهشاصنام) 0 جالمامأو
 قتارسللد ىوانذ ىرتاو ىولاوو .رورتتلاد لمالاد هروعخللا نلاززمد
 لهما .ليهارزمو دورلاو ناسوزسو. 00 هسأنَو جرهملاو
 !الرفكلا المهد دضلا كوامي محب هل لي رمرومصملا نا كّمو 5355 0 د نائللاو رومستو نلازشسو ةرايوُسو هتاييكو
 .ضءاتولا ف اهرألمم هننرم 0 هنجوع كاع هريكاامأو معن 0 ا

 داع م بترو ءاولماو نهم مرام الخلوي طو لررذ ردو
 ١ يح اسوبلاوع ا درك وم

 لهاكر مي ع , ربه حرجا هيد هوك هلو
 00 / هان | كول نيا لكن راما 0

 5 1 دلو معلا بن اعلم تا



 .اسرلا وانسي رلارابرتسلاز عزام نايدرحزع ب ساءاسملاماو
 ددرلاولااحريسلارمو هلحرمرمامحوانس,لا واسر لا داس حر تنردتختر”

 باراددكزمب رعي جز اودججلا مرمد عامان ا ردانإلام
 لادوبساارم و ىقحهليم سراوزح مرادورلا لارا ا[ رمد هربرل هلحزمرماأ

 فرعي نادال اهنم هلحرم )واربح هل راحريسلارمو لن مزاقنملا طار
 توؤهلج باجمل ازاهب زمو مهسحمطبمراهجل ناءاسلارمو لاهو

 02/٠ ار 9 رعرمو جه زوعر جلا ا معز مو هوْسخ حر مارمع لا باخ
 ابا فودة فرجع دا هلو رم ار حر اج رمد
 (رثق هطو بت كوجلل اهنمو هلجرمر ولاهو اكسر عزطعي مر اسورسص

 راطبم يدرجلا اهتمصصال ل راجرسلابمو هير مم ضعلا رجلا فريح
 يللاهنمزررولار ار سلارمو.ضسجلل اونم» هلجيزا فام رلاردرهزمد

 |, افلا طل أبردر و هريتل هلجمدو وجا ريسدرب رمو ناطرعرس» 1 ظ

 بربع جرتإإ ا ريسام مو هلحرمر شاور لااونم افلا مو هلجرم
 توععملااعبمرماودلا بيو حمو هلجم _ىوجحلا زمو . هرم هزاغلل

 د ناوروسلا دش قرمو هلجمدؤش الويل روجمزعو ناظم
 لاكؤوتمو جراوي جلل راجدؤزمص . لحرس ارز راددوسلا رمد
 يام ]رثددرمو هعنمح هلحر صرب ر> اراء نسحرمو هلجر ءراشسكلا

 فراضرعأمب مدس خارعس نروموهمللاسي اريحرمو نفرفحم | خرم

 ناكل ار اذ هي رمو هطيمز احرف ل در كرمو هويه هلحر موه ج1 ٠
 . ةيوعاوربج لا زوعرهزمرورطلا نانلجمرومره ا ارادوا رمد هلد*
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 6 .ورز و هبصح هن دورو>_ره«ره دامو حتررالاثن واو بطرلاو حام
 نوجلفاهلو وربح رماومزنضارهذ ابوك فاول دال اوي زرادع ايسمأو
 هعيش لاو معلنا ةاهرحا مدل طلسم هل عسل هنيرلا رهو هروهيسم
 : رم ارمله نق زيضلا هلام سيرجعمل| طه بو جراوتلل فلا
 9 ااورسحورنلا يد سح هماعو كراعص نرم حجدتا# و راس
 . اراب موفماسروهنيرمل هل ار مههاكراجرسسلا اماو ناعم
 بيرلو اعلا واهب نإ لال جاز هنا : امرا هنزوربكأ هذ
 يوهور ا يار |بورحاهإ عرااعلاد 0

 د حانفاروعمرحزمو ”ندلار اهل !وزامصولبلاو
 رتل معو ىرجت ار سانل رنج د ةادال[ + اهبمزهنو ؟ددر 0
 3 ا ر نحرتك|.خاهدو ةززلا مهماعلبو علاعلاو
 ظ 5 ا مروع زمر 0 مهلربز ا

 الب امك نإ ا

 ظ بلاس هدام الد ةأورهسو 0 ياملرع
 1 ل طر سم سلا , ريس راو ر 5ارسراد رمزجانرادارا

 ْ 00-3 بيرد ا
 ] 5 يروا نصامحا وام مدر باعامدا هيناتا 0 ٍ ء]رماولا , نا هقرعمرناطتم ممنرنو لن رزهيحارزمو
 ظ د>وهناماو ناتسكت 'سحتلا ا كرلا لسانل |اويم ل 7
 رم اوساط ا دوو هل



 . رشانعلا وس رمال |فوالم صمم امرشا واذ ريم/عر لقتال ياك ساكت مانا
 ا ان اندرو عنا لوس وكلنا

 اهبدرعسلا>الز:بصحا وه ماتعرعلابتل كلاولعاوميكوموفاسود
 فرح ر درس مضا اهلج اج زالعلا لاحاما» فرحي رعم
 بصح حرس مزه ابر سيلجو هضملا ل جاو اردن فرعي بعس لع

 اهدورصإعلو (هدووض زم ورح مورحت ارح هيرب ىرؤلاورهاسللاو ماع

 مورتللو رك مطامللاو هر 1 راب ههيحأل اهملاوح عر ادراسلا لامع د جيرلاوخ

 د ؤكره اود ورم [ دعم ر اديبسلارجورمر اوزجت زاركمزج 1| زومرهزج ماهم
 نزل اره اهفاعص | 3 امو بسد هر ورتب سدورصممل ل ابحو بف وجقراعنجملاو

 |  صسصاخلةرامارجةار هزافلإ لا اهماعص |ؤأمأو رف لل لكوماس ,رلاو

 وفد بئرتخ عد ساد رجلا هلع 4 أو مسلل ىف ادن وامج اها. عراعلاو ْ

 كم جالا ةمرعس دورب_ىرمح 00 دو ورا
 بارت و رراوزبح هحو ةمإ رخو قرمح حورس زامل راي رج هضم زخح

 6 داهملا زر حوانلاو اهم قرح هل اود هماعو راك ورعن عضو مفربح ظ

 روت دورخل شب < روحو هيجي هلىدوزوبزن فرعنربؤ تفريكت يرام زد

 فيلا ماروموهودراخا كا زم هلحر معا قوتم] هلز:زازحاويبطسسالا
 فلسا عضوصر علا هضرم ههدراوج راح ججشمتان]زومرهو خر نك
 ا اوهشاسر راف ر لاصار او.رلاسمو ل اهنرسلوطابدو عما رعبسو :
 (لاق_قريحاماو زله عورر طعبلاعلاوإ :كارعق مهرب ىرفلا 2
 مدوتل >ورصلانز 9داماونو هنملكيدرا بسحب وزاشسار خر حجج ريل موق اهلوط
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 .نلاجربسلا سامو ودم ا هيمن ض رعي بره هنيزهزي و بشرت خرا امد ,عاجرسلا
 داناسح > رخلار| د دودج 4| رسراورسور اجريسلا رس لمم ور اجركورساءارسراكذ

 عسر |ال[عهدسم جربو ر يزس اري ميحلش الإ ياما احردسلا زمدزوهاجو
 " هزايمةاهانزوصو اهلا هموهتسازاو ناهد دورحرعيعطفس و هرافملاطسو ال
 رخل لاهاي زوعجتر اسحج] حرش ءاوججر تح ممذجدرالؤماوخلا و .لاسارجورسات
 راج اراسسهوف هموجورتسيهعزمو لاهنرت عربداب ل جالوحت نامركدوزح
 2. سافاوربساماد ناخومدراعار ريوربم ل هنيرم ب ّقرمحو رز وعر بأم
 كابحو رانا كامو رصتغقل معي ايلا جريها ثم زمدوننإعامفازهربتاود
 بفرارداورخ مراح ر انارسداور جالا ردح طعم رامجدالم .هضيلا زعم
 دو افمزاو زم زاعصا 2و جياموهور جار مزه هدام ها يدرومرهنل
 تاج صعملا_لاحو نشراقواعزاضبازساونر عزاصارسلو ولن
 3 اهسكرسو معاعجارامتسه ومو رابدورلاو تدريج >ورحاورلامسور خم اهسيونح

 0 احوملا دور حور عولبلا اون عزارخمؤرمعملارسوراومورساوحالأ
 ' لالي ءلارح هو عرضو عوز ثبصحو وج |. خاب بحا هعبساوناراسد
  برععنس ]دعم هد اييييفحت .هبارجوهلعر اطل شلا عر وع مترشر | رح
 1 1188 باردا را وراس نابل ورام رطلا

 ' ١ دير هاللزعصوو بعل زخاروعز واخ امو جلا ودها ملحم ع
 رولا ةنسماو هينا يع جب
 م موسو عل بادفصأ مو صولا مالا ]زج صمملا فاد الور معملا مح مس
 1 هاد نزانلااخاماو لح] ىذا سالو وبرطلا روعطسالو هبالبلا نم

 '- اهنقعمم >ورصلا ليزا اوم هيصخل ايجاهناو «ندراللا لاجاماو ىرخإ
 . هييس لا اعاواها| رن طو زجل م«ىدامالاهلها و هع لارج هند جولسل

 رار

 ١ لوطن ]اد



 مو انزغ دون ارارهسرمو 3 ناحجونلادلا رارسرمو كه فارتسلا
 ناس ةمرهجو اراربسرمو 8 معابابج لا زاربسرمو س» جوئئاراربس
 لوطاوهو وراه ا رابوهصرمو | مريخ لا راربسرمت مك صسدداجز ظ دورعو ]ع هموحاراوبسرمو ن1 دولامجما ذاربسرمو 1 ناجل ناك

 .لامركز حرم ةراعلا طبخ كلا و امج مراسوهام وحر ! يح سراس تائاسملا ظ

 اوتصارج 1| زامركدورحرم هراعلا هب طيرجورلاو يرحب حاسد نامتصانجملا
 فرو ل حربهرمو طسورو حوفالار نمو اهتم 10 داثاجلا رادورلارم
 ن0 اهنصا لارج انرمو 13ريال امغمو سعود عازم مو عسر سم زا هنح

 نجود سام 000 جيو مرعب رعب مدارا دودرمت ٠
 رجلا مامإ مر اسا حدير ملا واعد وحر  دورلإ طيعلش م ابدا راه سراو ارامل

 يراارخلو ايئردرو وو هاموهدراشارخ كامهزاوام«ناوازاوسطخلع
 ل عفصالحاو اذار جرسلا هدو اسدال.: ل اج, 1 وعن وهنا ةريزرادسروح
 كير« ناعيرادومد هدر ةرايعرجرامار 2 | عع 6 مس و

 هرخاهدوحور رسب هراساحوزاعماهملا هم: سر رضد| اهسرعدردولرلا [رورموعلاو
 كا رماومب رخل ءامم د رخل ] مرمر اوزج ة هلخجر احردسل از حءاهلو

 لامك لنه سم
 اهمو رحل لود دل[ رسراو حو رصرعرصمب أهدورصو مورحتدورصاهل ر امد
 هنو عطار رمارماهش»فنام اماو مو يدل وعر صرع 8 اهدوريح و دورصلار هع

 -.مئربحو رساف رسام ك] د فاعصإ| هز ومرهو ري و بق ردجور اجربسلا و

 تفافرومدراو هرمجترا سسك 7 ظ
 « سامو تليراجربسا لأ مريجلط امو 3 نوعمدد سالت ؟راورولاد
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 4 يخت رك 55 ناحرإ كار ابسز مكارم لاس سوو جيجاراجناومقل عدس ناحر ا ]!اونمورعربسإر لااونمد رع_ربمهو براقعلا رو اهم رف ]رمل هنمو رع داجراجمارجر>وو حتزورع رج مازاروكرش ا هرع ناوروملا 9 اونمو 7 ناو فا هصو رعارد < نادرجلاذاينمت 7 كره هاو اهنمو رح زالج م اموحرمو ةرعوجادارب بك ناحتإو ذااس رم ى انيبرجروعسسوراماراونصاراراوسز مكارم خجرد عا اهم 10 ملارسر اورحو 3 نايم رلاراعلر احرمو عتق برق ناقلر ظ هرحر مو رجلا هس و مهبرف رض وازاجملاهنمو 1/هبرخزاركتصأ| نااع] ر بصق رمو / هيركربفارصق ارت رمد“ رع هيروراجإااوزم و رصد اسك ىلإ هنمد مقرها ممد 4 هنبزمزازم .!اراربسرم_راوفصإملا راسو“ ٠ 22 2 طجرفرواي مرابلارارسر للا | عرف سعرمعمرأ مرارإ لا هصق مساع حره او ضو مجواسسرل | مرام زمور ىهنرمكرملل نأ . ةالراورمو صرف رم درخار لإ هنمو هج هنزم ادا 0اراخ 01 4 سمييزم راج [ موج ملاراسمطرم ةمعمرإ نزع راسل ابكر فس" 0 و هعير| مرو ا طايرلارمد هعرسإء ايلا, فرع بش مارا ىو مز هنيلعزارسروح ل هنم 1 ىىبسراج عكدأ ةأرسررم هرش
 0 ميد )سراج طا اسرم_وسرافبر ابطل ررطا وف بت __ْتساداسلا
 ”مالامشلاراريسرمو نورس روهمملااريسرمو تلو 16 راوج ذاراو سرج ا ضتو)» رطصإلاراوسرمو مردداج واد تلي د14 نمد
 7 دايصرمو اسوق درخاراجماراوسرمو /ااضسبال ادارى تمد اتعت
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 فارسا داريسزم سران ب تئءافاشلا 2

 بولعر اول ارح مو متارعبجرخ ىلا د رمد حمارارسمج هيرفورمكلا زا ريسزم
 نايع رمد ةعارث عدرا يعتاد راواكزمو "خاف تس هنيزماون مدمس يف ٠

 دانار جملا هنمو ممخب أر وس تْشجلاد 5 ارك نس هسزمزوجرا ومفلا

 . لطركألا دمدازاراخرم سحرناياد حارق رط اعيردارخج ع وراخ عار مرتسا
 ورعد هتس هيفا وبار لإ بن زمو تارا رنس هيرثوماهنمو خت ةوزس رق

 .ر د. يبا ناجردرطو هجدرا هناكزل ةلرانررازضف تيرا
 راناشتدومومت الرارسرم د انيرثرونمىتسامفاربسنلانارعزضاط
 هجر هيرثرب ل) م طصارمو هيسوع مالا واددرلارمو «تماكورإ | ازاريسرم
 ىوتعاس| هيوقردأ | لس هلرقزعو هسايرس هدرق لأ زنهكرمو هس كد نه عدا رمرمو

 هلقو دا زوللدب هرهزمو هيسير ويلا ةيردللا اونمو رشيد لسالا هدرثدب| اهنمو 1

 تا درزم هسجد رد هموح هل هسزم )لزم ونادجلقزمو هننس دره سوح ا

 تر العد عبس كل ره_سرافإ ع خاوهو هعبس منكما اهنمد همسرملإ يد
 ضيا ساريطمومو دسار اجلزارسرم  هءاكاناوسسرم

 نورزاشرم)) اهنمد هعبراب رق هرش لأ هنمو هعبمرامررابسوملار املا ظ

 2 0 اخيركرصاعا انجل اهنمو هحترا حن رورزاحزمو كح

 دا دابدإل ونمو اخئرؤسعإ.! ئطصا )از اربسرم 0
 هتان ايوج طار دواط 0 هدم لصرموهدددواكج4] اهنمو خعئارثهسمي درك ظ

 قى ماير المجر ظ : هنس رعد ار مير اا اهنمو هتسوربخ اورو
 "0 ذا دهاصرمد يناعهشرم1ا ىريخلاكمامرسالا ومو ةيسرافجوتلا

 بج هسو هعش جنس طار لام رشا طارت مرسلا ٠

 جما زاء زق كاريزاودرجلجبةزافورسلا طابردلاو هع امر اوسنا
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 و اسارخو برع تبرع ا ؤرصمو ماسلا وراد 2
 !موصسلااموعلطل | اهرود عمرو تمن اهبل طعمز الآ دوجإ وهام
 5 سلع | ععيكرل افالملا امورسوشلبارأ معرل امد_ر وحر. عر ةزحا
 + البإإ د امرنا ع ضمب , ول راهدال(روباست_عقيرم وز دم ا
 ذرات باسر ورز دريس رمععيربو جوه هفضل اكول از اء ىرم حلاو
 مير ذ  درخصوسلاو ىرعشلا وهتنولا عون | اسف رم ععيربو زارطاهن مما [32
 باسوزب رع رم جونو ىلالرلاو نارلصملاو لرمر] | وعبر لأ تيدلا تايمر جرم
 ليز داورماولا وروفاحلاو ريحلاو وعل ارعرعتلا معئنما اوبس ميد _رطن
  تتافإمارسا اهلهاو هبو الكأو برطل راسو كونصلا وماذا زالا وعلا
 كلنا اوييعزوم نا ز:كيخيرلا باشمدا اد هلخرعلا طعزوبلاغلا مو
 0 كلبلا طعما ةرملا طك سدرخا رازبو و هكومن ناكر حشو اسحالاءزكيورلا
 ىايموملا جرار[ هب 11 د يل
 هنتمدو هن هطخزمهبزكوزهزبج ةراغوهوراطمل سال ا اجكرلا
 .ادافهلفس | وانموملاجمم رف كاطع لعمار نورت

 ْ ا هممه ورب صخب وراطاسل ان اعيرهشم مت ةامرلا ]سراح 3
 ١ . ةضالاووصسالا عامار لاح >رجخ|را > بجاش و حملا نتا و انمولاوهو 2
 ظ 000 كادوعد دباوعلامجلا ا ةرصخالاو
 نهد رخ اراردو رهاظ حمو هاهو ريح امرنا رهزإلارطابة وهام رمل
 نانا لاا اج هعيدررطت باسرتكجصإ هوطرم رخو 9 هلئمرسل كرار
 تت هصاره روب راعي زاو هجار مزح زحا عد او

 ظ سهم ناو هروص هول
05 



 دز اورخت لعبكا رم ارسل بامعرإللا باب عم طع هل يروجدرتجمارصخ ٠
 يارر يمن رسل مظءامارجمقيضررنلا طا. لوو هبفنزمح رح هيبطعرسخ

 لال ةوهربا برعدو اهمرض 2 هعنلا كارم جرح هير« عداد[ هراربعلا ٠
 مثالع مهرالاعزتوإ وا! راحدجر دور داس اهنا موك عون دامرزم ههطع
 سشاحنالا كولع]) ل 1 لدا سايقمز حدر راداحج/و م يلارال اطحارهد

 ماايلهإ دير مب رعلا كره امصاهإ ل اقنهيره اجرا هدوم: نواه
 هلضرهرلا اينمروتن نعيعاونم| وعش له ناسرالأو تلقت اب اهرخقأ و نعمأ
 زعل رف زاسرلا ةارسرهروطو هيرمل | كاي رهسو اجرلا بزب اميزعبام
 اهدرعجز لحال يسال امر حواحض راخداونم رتب بحر هسا ثراخيمفلاب
 تشل اه[ إهيقةيرق ربو تشاو قرحأو اه طفسراط اهنثراطا حاف

 هبرس |مردعراربس بازنعو  هعرضفا شا مةع وسر جالا روس
 حابق اكل دادزازمو اشطعمماد | اخلق هنمبي درس ْمك_ؤوجملا هيل سانلا 1

 2 نفحات لا حر ناحروم ضرس هيرقزورس اع
 0 رلجر ام حرج ]حل حدا ام فعكلا اره تعقس ةيررح مش فيج

 ةيلعزا سانلا عزت رزكلا ا ال ارطمب ممحاجر رعب جرج حر شلا هلخحر د
 ل ضوولشلاورضجاريطراوحلا ىبحاند . ]رجههطع هرطصراجرإ بابراعو
 دارت حاشو ولولا ررعم كرا رحم ن اوزجلا و بانج حان و هلتمرسلل

 رماد عزم لخا جوزسوسلا روث مق ورضي 9000 راقد
 رق جرجم امل اهب تلسع لذ ارعسحلردهب_ؤرعن ب زع اسره داب حان و
 مرئلعملا ون اف رحب هبا امراعاهند_ون مدهيرفاول ارح صرب حاب تسلمو

 لاعتساو هراهت مالو بصل دوج نم ليحارر هنازا هدر هازل جازم يكلم ظ
 سياكرانابرم عموربام مه هبباناادالسلاوزاسإرحزعرمالا هب هايارمانلا
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 ها ارلو ويحل مايلزم هسالز يمال انريصع دير ان> فل| نيلاونرا هكلم علبل مدجار وحال, زحاظخ كل حز ماوطعا رول هريعلا ةسرم هما مهرج
 ادلب .زحاطخ ذل :زماوطع ازعل وردلا ؟تاراجإ همن كل >ربعؤاسو هر ورزاط

 عاللعروحوبرعلا عربه مد عطعلال اما هكلمعلسا  عدلر وح
 مروع عومي نس ووصل رصح نأ تاقنلاصعيربحاو اوناك تحرهاطلارامدلا م مفد
 ظ تلوخرب ةرحاب وونح لاو ويرحاوب عفو نار اعمر اعلا أل تدروت

 فلاوسعمإ صسلاووس دوس ا سعلا ثمر عرنان فرعت لحرف محاذ لا
 نادومالكاربساوسز لماوتسلماو | قوروتسح هعربلاو كرب" م هنا روفاكلا ,[ كح ل امرطعلاو هعنمالا مول وردحأو همس
 رهلفاوررعلا :هرصملا هجآسنا زها بهارم مولع سد موش د كاو >رإزل
 مئاريشزاودورصلاماذ هجيشءرجإهاثهلزنخممرهجإهاد هرتعللا
 2١ ىفعلاعلاودادج هاى هار م1 ع عاجالزه بهار امله اعل اسقورذطصاو
  ”نعطصارجلنو رشا اتهذ تيدا بهرماسنلا ةرماوزما
 نايل سرهيص ناسف ر كلن هسباوربطاسا ف ردايمنز مر امل ههظع ورا سا

 .. يرجو مانئارصراو يلعب هسامسنم مورا هز مزاج راو كلالع دوار
 جر حلال. ع هيوم و ولجاوضع/ؤرخماملوضحب هحاورلازتصإ حل: و لخعلا
 هنسلا مى ورع قولا راذادإ يجمل | هماعرجملاهف اا ا

 عودزرلا ثم هنجفسو ايراد ام هن عكر خيومرالا هجم لع عمير امانم عن
 0 0 0 روتر

 0 :همعدلبو 3 مطع 2)اريسل| يابس: م

 ظ 1 ا ل و
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 كم هاونلا ةراجال| ب طغزو ها صنم هارمو ىرتزبجي هالعمر اود بعساؤبرمبو ليلوإ كلو هر ايوسلاو ل بعل ا ورمتك وغدر اصر ماهو ابد رهو 2_ىهورجلا لرش جوف
 دادؤربسمد دوريملازمرسدانب بعسوز مداولخبزإ 4ارانضالااهاسالث ىرفلا
 هبومهالاو هايللاو هكاوملإماسوإ خاوي ورا ويرسل ترابوممو
 دورج عمد هرجيملا اعولإةاراجراررلرم طخ طع موسفعرساهرفرا  هيزتلاق
 بوعإل ار مز احارف مرادو حرف لا درخلار ادد مدصرلا عاشو جر ودزاؤرلافسلا
 هاير يور اهوللان اجر |اهمورجة_ عفو >ور ضلال مز اكامو مور
 نول زنايلعو دالبلارما وربع و ا طصا دورصلا 2ع فيو_رمراو روصو ورهاظ
 اونلا مس هرم بشل | ١ا اهنقدرملا هلشر خلس. داما اهبفزاف دورصلالماو
 بقا! ىلا وجون ةلماماوبزافمورخلا ماو نرالالسعينااكوس

 كللارره] رعاراب اخو ىارسور اجرا مورخلا اوه دعو روبطلارعو م ثلبع

 كئاتءرجرسو اهزعورودوروزراكو اس وزارسإ_سربر جاريد هر مراذام
 © هركاماهيهابلا عصأرأت هايملا اعاد اهنمورْمو نارا عصا اكو و رزراحرم نص ظ
 متو رعت فحوؤادلا هعاج ايلهام عااخلاف مور اماذ جوخ ارادامه اللا ادراد

 هى هنتلءلبهل واضام شا وارعسك اواماشجاربكادورصلا ]هاو وللا .
 تاماجو مهماباو بككلا متنا هب سن كلل مءاسلو رهعيجاوب اكسل هرسرافلا

 ل نيكو سانا
 لمادا حزعرعص مفامخو | رمالاورعانلا هماخورنواورلا ع زاطلسلا تاناحم

 تمادلاو سد[ طعن هوسلفالورسكب اف روس! مياضمو ناسارح ظ
 دواملاوأننل سانلو ارك روسلدالو ناطلتلا تنخر ةمطلارسالملا فدل روسنا ٠
 نامل لفل رجال ك اود .: الاف انحاز ميساياوراجلاو .
 حمج هسراملا ةغيلاعلاو مهيننتمل عم مسالو مهر و >ردشخل روعلاسو
 باغايز اجلا من وربسي اف ليلوسلا تداريسإما ماع لاوفألا
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 . هبصحاوه | اهناق >ركامأ و هريثك مادماهل ز الا دوك 1

 ]يك توضب واتم سيمرلا» دوما داتا جوج
 ظ هحلثابل ر الاضسلا مسد التصا هر وجو هش زمردكااضسلاو راختالا ريكو

 هنميعو لجص| ص ذ اهنورصه ري تللحسحعنانداوضاسبكرتو رح موغش
 مارسإ ماجن ارجميصح هر اهلا همار يهدر بظر ضواسور بكل ؛رععص | براس
 هساواهسأ يراجيولاد هرجتز هر راح اهنرم دفزاو روباش هروكاماو اهنردم
 ببصخملاو هعسلا ورا علإرمرشو راج ادوخحلا او منإ جنس وربط مز طا وار هرب|رم
 نئاكع سلو اروصحرتكاوانونةاردرراكو ماهلاطعمشالادادشناو
 ام د ا جميصج :درايإلمهمارمد نةرز اكرم هيزنداوهسعا
 تارهسرملا#براور عياوتنلا هعساو هداسث اهنرمربكاراف درج اراد

 ماه يلا يدا بسلا دكا ورتطرم 05 هشاعسو إو اوه عضاامنا الأ

 0 ا اهو اهضير زهق اوسائرخمدورحو ر صحا وورسل ا
 فارس 6رارتس اهرلاودرجراس رار زرمامأ»  هيصخ خا رار روك
 ١ رجا عمو ناةرطاهتشاودزا اجالررم|عمشحي جلشل انهوأرو

 وأ لارسال محول احن خروع امانا هك ضم
 0 068 : ىف ها عإ جزم هجاوق سطاد راند ق لاول هز >2

 3 0 ا احر و 00

 ١ تارسريرادردمبكاو هلسرم علا سواهسز هءاهش مير بربمو
 ٠ اناجنإ ربحا فارس و فارعسربك/ واهل م اسفربكلا وأهم
 1 لاخاعلارر اوس أو هاحور وحد درخارادو هتكورطصاور وباسم

1 ١ : 6 21. 1 



 مازال ثراحه ال اسد رشد | هابن هكرل ثماني هما 57 يضل 3 ١
 0 طينسا و ران تش دالع) هنو اهفتناشر و هشرم اع هنو ص هريس 5

 لوو ورابجد صج هوه ورخاورع ةسارنبرع هسار ىلإ هزاوفلاك ءزعصا ام]بجر 00 5
 ظ بزاسااوس الج ههزن هو هبراح هام هنرط ذكاء هتساو بوح _ 0
 0 ا اهلاربراهانكزاربشامأو روصترءاسب تفل نإ الك د 3
 اتاخل:: لإ ووهايسسه زادها !فمور الوعر 0

 - سيئا دمع دو كناوماخا نارساولاوماخ اولا كلم
 علما ويخانل اجلا هكيتتسنم ههنج هور اير هحلاو جيف مج ونرلا ل مدرتافجسعما عجز اكلا ازهباول راو مقل طصالع وخان

 ظ ميكس 00 ولاعاد ادراك رنداوددأرب ايارسدإفل ليلا ره 4
 ؛, لح كالا ل ا

 فلضةتزادورازاوذمداسد هدرا د سمو جم ةكائاخ ٠
 000 0 تا موايشس ل ركوب 3 أ

 ا اهدا ولحج ليما 0
 رب تن دال صمايعسو هدو علا مجاز جرح مكين ها يوفي وعماجم عمابلا دش دزيري با

 كرانل مهل اجفراومصا ذا اوَس|مخحامملاو هأبطإب 3 5 كَ 1

 ام دهسا تفعرتالاعتاطو
 هدبشسبلا "| ةهسرهاوباكر اة ورلااما 7 راحه صخر هيو ل ا جرار تتاخر ههصحتمتزمايناف هوقربا !اماذ ةننكلاو بدا

 #4 هذ

 ا



 ١ نورا بشل وريفبو دلوضا رول وهو ىو قو وئاسراهب طبكد حببسم
 ١" لاظا لااا هم حوا رو بزعاضواموحتارثوسعوخ ولون هدد هدو"
 2 اه سم رارسد مس ماعو تاراعلاهىوفلا اوب_هددو خح اردو تعوم ما مرو
 ٠ |هواهؤرد#ر رق لا ب) و هرسع وه اهل وو ز ورزا> بن واس هر قل زعؤ ول هيد
 0 م 7 نايس 0 لا ناسا . ريضلصاهبمو حلم

 . ١ نعرفلعناربسرماول وا هرحراش>ر ارم يجوز اجر ايحلا ىرق اهلوحب ليما اوفارطارم
 2 افلصاهوامو ختارثرس اوأوط هنوهمسارلا يخمد 2 نانسي وخازح ا موهاو
 "0 فارتسإها هن عمساهل] >رتعو الجو ىدربت تصقاهنثماجأ اهفارطا ةيريدك
 70 طرلل طعممفص 2ك رازه وانس ر» رافرزلا هانم غعصا هر ول شد
 ١" لذاغ كولمزااو.و اهوهنإ وعداد زم ملفا وك بمر ازمماهنحسرافرتطصا اما
 7” هلعوالالط دوا دراي ورعب زيجماهبد روج طاش اربسدرا لوجقح
 1 2 اهبابدعراشإرخم 535 صيلا وهر اجيب اوربطلا ومهم نو لسسزف مدور وس

 220 دعنوؤرواساماو هترححم رك, تموهساورطنملا ار قرا اكأزاسار عيطامم

 "0 اهورعجصارو زطصا|ابنطرهو ان وك هارساواتلل عبجاو عا هنااإ صا
 >2 روساولعياراداعاهريس ف درخاراداماو ١ اوهلاعضشاملا حراختا الا
 1 الهون وعلاوزنلا رم بك مابملا لس وورحاؤلعو رو>روسإ مزيزحماع
 | 2٠ دانال روضداحالو هروبعايهمالف هيلع بعنلا هناذواراس ا لخو ارهاشحألا

 0 0 هل ساوراخر م هيثهناجانح هنزطإ طيشوطو باونإ هعيرااهلو كشذعتالا 1

 "0 دوعاماو م رجختار مريد اننامن خاجيرسلوربطلار هو نو لشن ميج لانا
 ١١ سلموا كتاررذ هريجلا افقاوز اج اهإعز | لاوبد بشد راا هان هناف

 | 0 ااا
 ا راح ادعم درقهننر مهد _روج ز اجا أ كارب يبقهبراجم رم عقاب 07
 0 لوم ا امم اونا ىجيرا اهل زق زيجو ربط رم رماعر وس اواعو ركع را > در ونأسر

 ' ظ اهعو ماريه باب برع لي اسد ضمت ماي يش
62. 
 ١ باسواد عيالك
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 نحل هيزفر عزاعمجيز درسا همحاب ملخجراوفمأ دورجرم جوخ ربي وهوراووسرب 3 بص حرملاب ره ناويص|لابجزرمج تب اطر ٠ سضراقراهئااماك. 0 ظفح هخاسز از مزنل ارم اههجن)اسحالإ فكر 0
 ض ةعرر ارهحل_.ىزلازاسج اب جزم ا وحرر برس ردا اماد رترسوينع 0 وا هل وانو طق نعرطا 1

 حيختاو لادذاشلارهاماو مبان ورجل عضو تقرت ادالغلو كرف
 رائامإو جيلا ]جلب مورملل ن ادا سرمتسلو ويدي خرب وحاول حو حسان هيج زم
 ناريوكلريياماو ديحودوريخت_عفج رارنولللايجر محو ستا/ليجود

 رجالا نمو جوي اجده ثدواسرتءرمررعب م رواسر هيو طعسئراراررلا راق“ ايلجلا اهلحزم حيرت ءررمئاماو ترجي ل رحم مددفس عرار وكرم حرتاتاف .٠
 لاكرياماد جون ديف عمو لاقخلا حلبا >ان رندا > لا جرم جرتخردسح ار هيد ظ

 ,نزاسحار بة عفب يح فتش و ىرخ مطوة رط هد رعت هيداع هزات رطص تخل ىدنوموكمزاننوزمجيح ءاذةصرحرئاماو رمت ال رم واق رتخا نافراتادردلو . رجلا رعف موي وماسسر كس تاتحول زا وزم جشم
 رهتلا ارهناورجلا بسو دزالا حن زاوركرم جرخمئاؤرخلارتياماو
 روك معر زم بتم ل ز!لاميئزاح رسل هرب جلا ومسو ناود بعسرم جرت
 باورئاول] اور هد درق زم ارد وحلا محرج باو وقرلع اماو رجا اوملهد دردات اراد

 بذاقراهناو ركلارديد] طقس وم راشارخ رطق دب. كجصا صحب عطر"
 جلل وهورسرافرخيطعالا . ن.تافقراسح كًالجوريشضراعصلا .

 ليتسلاو ل نيلرارر دددحر عورجوت جنز او زاواارابدربصلارجو طور طارجلم
 ةناربتزم» الذل ىودنارادر ميار خ را كواضالل وموال سجل هيلع تلال راس رز عازل
 لوعحهجاننمور لري اونو عفن ول 0 0

 اهبلاوحو لم ااهنيزنعمو 2م هوامو اخيرورنوتعوي اواوطرلتزام5برعلا
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 21ج د 5 ىر احامريعاومو ١

 ا«ك]نالا ف كامرو مانغا باعص|و هوفل | ىرسابلا ب ايما رهو تافرصلا
 . دال ئاوداغاو ناهفصا دوج أولق_اربزلا ناخيذابلا الخد الرسل
 02 ال هريزب دححضلا دردرولا دابق و برعلا باص بهازم ,يضازمد

 ,ذيدورصحاول هلل هضرمرخر هبلاوحرصحايإ زطصا هنصلاونرم
 . د: ةنوف اهل ورضرورصحاول ليلقو عرضي رورصخ اواوكسلا 0 سند هرصحاول
 .ر.عاولروج 4 رهراهلو نزارهقاولزاربش نر هبر هرزنهف اول سالإهبرق_رلس#
 رض دورصحاول:ور م ضد د دزهف اول ريك 0 صيرةزررمف طار دزاك ك4 برو
 قزيصحولهسحو 4 رهدراول بالورصح اولر اصحملا ن ضيراوإ رسل وروسأاوُزر وباس

 دلما جلانجإل و هدرفنم هعلق فالأر سعي عهد ايزرمرانلز ام سراف عالم
 كللاذداوكل ىرل روما زكوزواورلازمالا اهّيصس اهسإلو لدم ابو ن رمل

 لس كاماراح ذابإ رس ا هناجر ةيحايرصخملا هعلوو ]رجصع مهوهو زورس

 هعبللعالذلااماف ..الجمعسم وهو جيبأ علقو لجمع موهداومضرنرارس مهماباو ٠
6) 



0 

رلو ىزنل خلا فرعتو هر ارعفرسو يهودا افنس مدوانو تكوكساطؤمو
 دا

 لادا ون وررح هرحربشس دراما ميوسملاورباجلرمجلاذامو باجهكلاو ٠
 دجغأر ادورو هاون: هشلمكراخو هنشرماوبو لاوأو ربصاهبو تقال 1

 >  ناعثتلا مرهج نامدإلا ناكرلا ناسط اسف ضحلا مظهرا
 لاواإلا ناجيولا نحو امور نال حلا الاس 0 30

 0 روسو جاو . 7 ناشاللو
 ناجارلا_روباسر اخزرهذ خراج عيورحو هيمحو تلامادلا نايس 0 لا

 00 كيحر>5 كولو ناويبعسو نايوتلاو. نازوخملاو ٠

 0 قساصرسجاولهزورسسم> ناكسهبلاو وهابد وركف ناعقاملاو .

 0 ماوص هرح روص ناحسسلا نانامج نك ناك
 سوو رهسو رواسدالبو خر راو ناحيا» تراس وروح

 00 توناربذ نانا .ناهلاو راحجالملاو 1 0

 هعمجعزرمو كرفاهنممز اكاو سلا اوص ريكرس هبانج نابورهم
 لهاوملا هقرزنلا لاحر هماقا اومرلاو دارخالا 2-7 !

 0-2 : كلام جوه و ضرعا:اراطلسلاباوبلو ونرطلا طفحو ٠

 اتالم اجلا لواهرمرسلو براس يعزم ف نا 1
 كا كاعد اونالاامحلامأو هرديجكردد اهاضاويعتركلت ظ

 نهمدانلاو هيلفتلا . رود تد_رشيديخ جو سصزمو امازلاو

 هددايزلاو هسهدأطلاو هيلروتلا و ةسادرالاد هقاضالاو هبحابصلاو 1

 هنوساوشلاو هيرقصلاو هيقيزلاو هنوزسملاو هشارسلاو هبوهشلاو

 ”راصلاو هبوإسلاو هينارملا وهموهاشلاو هدرهم أس الأذ هيكرابل اذ هيكوملاو

  هينكلاو هتاحهاتلاو هلاملاو هيلطلاو هينخاراربلاو هيليخذاللاو 5

 15 00 ل 8 كلل 7
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 رايراالامزبف رورستل رن يخأ عزو مزلا ][هرميل قاب لاوعصا دوزح 2س ظ 0 ١ الار اكرانلاق ناخي ايلا مرن فرعند دابراش مل( ل وب درلا م رت كارو ملاصربايحا عز وبكلا د مزلا ل ب ىلللا < ناطاولااب رعد تسلا ادرار نايا نحمد ولحم اورتاوهشختراو اومومزاماو .٠ «ج فم هعببم لابج «لوصجا هس
 . ارم ويل !هنوعشهلواهن ىادلا زها لادت علرسوتلو ناربنا توعر ليلقلاالارسرافن ندرمالو همحاناو لذلك هاذ اهنأرسن نويببامأت راش>زأ عزوهد
 ظ ردكا هودزبمرحلز تلجصا هر وج واو مظعتلإ و اهتولصمت
 - كسرسلو جرمملاو سابو بمو هصفلا هو هتكجززملارماوبواهسف حلت
 2 اطلاو هحاناوفهيامز ومالا تاو ز ام نم نر اذورلاهبحانو هيحاتلا كضردغرب انم در! ايمرحلت جاوتلا
 ١ اهراس ورعرسلاو ليلقاوسزم هر لدإو هوقرنإ اوزمو هوكربأذ
 | مكجو نايحرالا اهتديدموراحرالاو ناكشماهشرمو_راهونوخ او
 ١ قوغصلا,ىرنالاكهاصو سالاةيرغمغف ناكدرنلاث نايسجرطو
 ١ ّ (ناضاالاو ريجورسكورأما اهمدراذورلاو هأوهو كئافر مو
 2 دوحمارو جلباورسامو رازهو اضملاد ناذارلا» كسرسو
 2 1 © راوسلادر هال دربكد باورسلاو هريحلاو ةمرحو
 3 رش يلام لاجلارمر سم عترارعس هرجوبشس»ر أدر هجهاو
 ١ بارصلاد نلاجمسلاو . قاماوسرمو زنموروجو اعوسط
 . نااشلاو ازمرهو ناسروحو ناؤالبل5 ارهنا رحت ناعملاو
 3 رامصلا ا مهبسد ىربكو ناوطيحو ناجم د ناجسخلاو
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 ياخور صاف ريو افم ا ل تلو امتادهصا قرات وخر تا مايب طخ بر
 نإ راع وصف سدر دروب امنايفصادورجرم" 0

 لازم ل بك و ناقل لا جراي راق موالا» نايفصايفلا هبال : ١ 1 امن أهنوازلا اهنصاوبولا هبوازلا
 ذرب زال هير اهمصاوزا ن١ طب امايشواز .مقاانا دلل دارا 3

 ووجد زاربشر بدر انسر وخو زاوبش رمأم ىرصتوخ هئاسملار“ ههلارم 00 4

 رنطصا هر ص ادحاونو ايزهاهزنكاو اضرعلوعسواف مسكس روك امرك

 توج اهسرمو هرجرشدراربكلاو اوطور رالا لهبهشسرمربك| هذ تصا اهسرمو '

 فاريشوزاريشإ دوج مما هزم جرش د راروكبو هزجذابقروطلا لهذي
 همصفنز حراوزاريشد كلامرادو «ريشورا اشاهتالءرجرتش»راهننزمدوجتراصايا
 درج ارا > وود كلا اهطو مالسإلا هنا هدامالاراجوردإورلا اهبد اهلك سافل

 اجلس 0 58
 متل باولخعلااهميرعير ميا ريكا ايباد درخارادروكلا مل اهاننياتلا

 هلا ززمرولاهزرعو رواسورو) دربكلا ناهيليو لاجرازضرل اهسرهر هكلإ 00

 3 وبان عرمروللا لهو روباسؤا بست وو هاهرجاورورذاجدراحاشؤملا ٠

 00 تسل لزم قير عيبحءاويغاصحالارعرتكت هزاف داركالا احلاماو
 +. هيام جرخو ب رعلجءيضلادائشلا ارا روعي رعش تددفلا
 فليرمفو باطيرمماهناف اهيذ تيرجا [خازمسا اج ةلارابكلا اهرايئااماو ٠

 مازن سرلبو_رسررمبو نازيومللردعو ديخيوربفد ناكداشلار< و ظ

 لل 8 اهربجورسراك رست اهيراخا ماو هزرسرلع و باورؤرايو , ةيشرج

 (بتراف ءاونزللاو لادنجوربخبو زوتلا ويخو .نزرا نسر وريخلو
 هدصخل زم اهند اهنوصحاماو نس ير الا نويل
 لدم و كاررن هفاهنمد ضابر| اهمااوحو هنيرليازخاد لودن مر
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 ليما داو لحلو نيم
 0 تلال كو أجب تدون مل رسوسارمو لج 1 م كرهه لاو تا كارم قر كازا داع# و همك
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 رس ارو( فران وامه لاراجلاوطتلاو نايشوح
 هكرازالأ عفو تناحاهدو رش .حاهلاودو راما هبرسل ركون كسا

 ه |[ موج يعسضوضرحت ناو مل ومن ) !ذار جلا يف د عروه عر وطشرحلا“
 رز ولم دل تساي سد بااتا اسزوح
 لاعذرغا/ةىمرإلا ه بس لكن بطلا رع و .رجيارماجوحعسسو

 اهب_ز ولع م«افزموطب ترصسارفامإلا اهتمزسحاهسمدانعب مالسالزه
 ليفلاوه هيلع تاعلابمصخر ل روللا ١  ىيطلا موته رسحإو هام.
 ةيحارشور اهنا هس س اهاف لمت لاعاد زمانا ر اسر وهرمزاكت ظ

 لا لوح مرجعا مارا جاور ايم ملازما لامومجسز يورد

 تاننوزلا و ووصبلا رمههتج جر مل( رموخ أولم هارشنلا عبرا لا لاسلا ٠
 ى هرعملاو ك ربحلا ردالانماماؤق اهنمو اخيرا[ طرأ ا

 مرق عاسرا (هلو عدررلاوز جيان انماعراتزوكامئاف
 ' 7 وطه بتل ”دلا . قلاع راني طوارعااةلماعزم نانتست

 تاالإ هحإ ل زاتورصبلاونوطامأك >1, لا ططساو كلا رحالاو داري وصلا
 .نارورلاو هلحيمورورل الام هيرفراتدو هلجي مرار جر ارراحم مقكسإتلا ٠

 رهتلا اوس مرماح وطسو هنزمراسماب 4 هيمو هد رم راجح اهنم مورعلل هنيزم
 نووسألا جار مزاد دارج لا طساو ناونضلا ماد ربع مهلالاكذاكزا لامظلا قطعوا هلآ اهم ردهاجللا ا عراو لابموجرجا)ا دةريساو راض مطلا لحرمر امال ىرهم يمحرمو_ربلارموساوهداملا+لل كراس تاور ةزبارم ارو القاه: عللسوربمأ هور الج دج همر تح تراس ارتت هياتم
 قهر اهسوزحاو ل مدمل سجال زمره مار ما طرم موه مارؤلاع ليررجإسس

 ل 0 طاما وسو نم بورا اهنعو 0 يسر ا
 دلما نهار >> اركل ريس حرر للد أر هرم مخ رمد طسأ

 ظ بأ حدادا ش يااهل و هلسر مرا وو لجعلها تسال )مو
 2لمؤسمو زاوهإلا كاضيإ جر هبالبوجنم ممار كل ذاوهالأا مو ا مهيد دوالا

01 8 

 ا ا



,1 5 
 ل ايفر ريغ جماسرر» ,بخو ران مامالأ_ رج م يعمبد عفوت رانا - هيبه |عباموريغوإ فروا طين يع نإ هميسو نانسي ولجأ 1 ؛ 7 : 1 ش 3 2

 ١ رجس ملو ارظ لوف ناو هب نعمساله كلزإ ههلع تدادرارب عزم

 هر دركلا | دو[ رو ررو دعراعص رراقعلارعمس مركع

 0 تاس ولاا امد طلاهحمرباتاك“
  اهنواهيزتم جاسلاز ممكم هوو انرل فاز خكرلا جاسر الكم اهمرا
 افالون: م زو روز اهي هس مناعروسلااماو زار طزاطلسلل
 . نازل ارباس جايلنمدارماهعب اصاب لال اكهيث رم تاماهس عج ا رسوسلاد
 - شوسلارو ةادالاد اضيكرلا وسلا سوف. دارغسالا
 - دوس ررطا ك/زمامرنعور ودرس ]جدفد قس عاهلع وتحمل نات جونو باهي وصد . نالسل زارطاوبد
 ١ بوهماربو ىصر الحلا را الاكصصي درويس#_سارتو يضن اهيلع بنك
 بلصوإشاوم ماما لانو عضاوملا هرهرتعربكملا اهم هن متيلرب الأب ام
 . ظفهمار و هل ريطاو هّسارعطم هقنإ فتح مارب ريم وام ءا لاهو
 1 اهرب سلام لعلاور وحلو زسجلازءاوسع مز ا تسروخز ممر زماضا
 حور زد ذهب و هبصح شرمروأإ تىلخو جزنالاك لرد

 . اهلاصتاواهصاخر افصلا ثبللار بم وعحن اهل رص هايمور او هريد

 0 دالخبوباس هنْش ناماهيز يكرم رنعو . اهب نأق وريكلازاملا

 "واجد ىداردلاسازنو اجدارعيرصقمدارخبملا عو
 07 اههضورطسا صفو |نهلاؤم زاعلاكرتتسع خدر ع قاتسرو
 ٠ لاطرهداياصمدورمجتوازخلا اداب عد اهتم

 7م اس 3
 1 5 5 ٠
44 3 

 هم 1 ,



1 
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 0 .رابكلار وكلاو 20 ا 3 (بدصت هب أرعل أرتمر سس 3 ك)ذكو تونماوصد 3 ٠
 لوسلاو راسن كا ودل صملاو هوه رداو ل تع

 وهاي اكدر 00 اموةضاولءاوءاسرم بذذملأو (ةيزيضامناو
 قروجلالاراهل ماضل اءاجرار ودطمماكإلا ١

 ل زا ريع هسرحلاو هه رافلاب كشر نما عزاو ماوش ابسماو
 الما علال اورئاماو دارس زيتا ا 00 ]رتعلا لماع م ازوهشالل
 0 ا طاشمإلاهزسؤر 0 انا

 راع [مافا مهمرعشلاروفوو هماضل هيك دلاور دلل 1
1 

0002 

 0 قلناه اونو هام باسل |
 ررموسلا هل 3 ا هراهللب

 0 هب تاروث ربل مم بيرق هدا رماز 3
 ير باحال نار ادد مباع ل اطع هشزااوركد
 لو كرك /اوسوموباهزحلؤ هيوم رس

 لود ؤرجإلاب ةيوطمر وم هلي هيدز حجو اهلج يفرم لا 0 0

 اها لال ا لمهخيصلا ارهتلاكلد َ د مرارا ل الا + :

 راهتلإرادرلاوزبل ' وفا وتس ان ا رانا اذن 2 ١ : , .رسرأأ 3
 و ' 71

 , 1 ١
 ل /

71 01 1 1 
 5 0 4 00" 9 1 9 1 0 ا 2 0 ا 55 ١ 1 د ا ا د ب 1 0 ا ل لا 2. 5 7 5 4 تا 0-1

0 7 27 5 1 0 
 1 5 مل“
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 مارق ين ىؤاسلاو زاومالل لإ مركمرحس عر هانا بكد لقد _ ماظحلا ٠ شنلا هيلع هنيمصإل عوج رب كربسج هيل عت مرع حس اواعل ذأ +. اذاو هزواعالز اوهالاب هرحاو زاوصا| ل فس مم>-_ عدلا وايوح
 ١ لكهذ قابارخ ورمتلاط سو ؤانرسو احيرخم عارف ماس ا, نانرسُم
  ىفار| هيتس ياوىت امل اره رميبضيالو اتسايايرطناوهال ياهلا

 «٠ قرورلاوزاوهالأر ضرار وح هاصور اور ملا رم كن (و.جاوتهعش اونراع
 رص ةك/زهمز هحرز زعل اول طعضاوملا هذه بكا هن امكا ذرب عدرتسو
 . الارفاور ساور جل د صرع لويصنور رحنا ربضادس و اردتم
 . باس ةمانرادا علل انايإس برج لاراب ئزابوزيمدبداد هبلاو مدام
 . امربسم تالاف اعداكذ لابجحر ا مسر وح عبس ردلدرسافرعز عهد مم
 7 ناتسروحر مقالا و ناهفصاو جيبإ هيحانو رونا يح سك او
 ١ هتراجعيزعميبطاوهابعزاف اواه[هحوداهت سو اهواوهدقارعلا طرا ناك
 ٠ .اهلئامأو اوبديراحلاءايملا هرتخلر لازم هواماللبر اننسز وحبس فرعا ال
 ١ ٠ هلكا| ذابطرلا كلذزالامن رطلا يسيطر اهبزافهصاجراورسملاامأو |0000 روسو هياوعتد عنو لضا 2 هطلا عدت امممالانء للا 0 ْ لود م ردإ هطيلإا جا زاد امو تاور اننا هبحانملا هللا عرج مز
 | هصاخو ورمل وبن ]علاو لب حلا زماواخالو جلشلا ف عنو يللا هيدر | 2 لا نوح ربو ىتحا هطخير دود هامل هباعرشن قراشنالا
 اوهطناللاز جن م«وبجونكا :سوهل هم 0 هلوزبتحصز راكأربعسل 20

 ك0 0



 نانو مم برك ارجل وهو باطره ره رسرافرحرعدر ا ةيوقس ظ

 طشاورانسر رجلي رعو رجل ظل عراد 2, ا ظ
 ب بولت دهحركل 1/0 7 رود ) 1 0001

 دول !كلجملا 0 017 راد هاو نايم 3

 طخ عطس او وزال >ورحمناوفص|ورتراف كامرانسزوخ

 تاو ركرع صن طتسأ اتسيدازادابعز موو لايللزاللعيقتا3-
 1 انرج لارج دع !> انعم زماضا ب وكازح هك هليل 6
 لك 'هلجيلا ارك ء رامون 0 وللا ارئج ومد هبوأرلا واس موعد

 ل "ساو انسب صام ارالو جفال |: وز عفط عير قامو ابواب
 لي اوهوزاوهالا اه نمر طاهناف ن طا ز ماهبك : [ىامأ و هانالثاثح :

 تام كغو روكلاو الا ادروكلا سور يهش زمر 3
 كب انحاي , قوسل و _زهرهيمارو سوسلاو دواسئريحو ريسو 5

 فدؤرب هفورعل اون, ق روداوسرم راف ووسع .هترلإمساويقرول مما 7
 ناسلاةموحت دحا واع رارباكلا» طل ا هموحيو يراني رباه سرفلا
 لويلكو .بصضلاو. جحد ىزكلارداصو ى رجم ار داضو لسسوو وسو

 لوو نا عوامعن روهشنلا عورعطلوتامزمو زقهمزصإ ل

 هن بوقركو نانايلسو ناسو لانساد يلهم صحو ًاعيرالا

 برع مداد وتسهل رار: سزوحو هحرحد لئؤرو ثوئمو

 لاوذاسوانم]إ لا يلعات ىرلاوهد_رتسقر هم اهراهن اريكإر مه يراحمإبصو
 كا عرعر ادم عربسنرالهندلم لا هوامعمنرامهجوت سدا

 ل ميتارعورخ
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 | يجرب هرماععورزد_!كلاهرمركسر )أو )((  >طفسن ييشباراف ايمو
 ظ تودصفرفعب و طا 0 ةهعرزم و هأئاو عداوءلخإ دره طز هروح
 0 اء ار زمرسزو نأ هرج زمام كلذ كلم اووسد ترهسف هنسلا
 قارسولا لانز هعووطر م مدسرلا دارسوملا لات جعفوطب امْثلحلا بوث
 7 1 سال جلا اعلا سف لق
 رق زع تبرحنزمول ل د مهل عارم هو بارحالاو خاركالا اهملع باحات
 ظ كيث يىداعلم نمداعل مادونا اليل زملاو هلحرلا رس د اننا ايسر
 ظ كه نمد دبامهداعر اه سال فارعلا فيدو ئيعلاما مو هيدا املا و هريس ]اما

 00 ( تارعلا . ةنافاتلا ناو
 0 اعجاروجلارمدزت مج سوم رتل طباعرجلا لا تركن رحزمز ا
 رحارم نانو هرماسما > ادع ارعب رمد ودهن وخز درك زج ملا ربوقم برحملا

 ضورحارت !رمجيرا هفّوكلا لا دلعي ومو ناتاجرم تيركي لا وماسزمو ظ

 ْ أ لوس ساو دارحرم 5 00000
 5 ىادوخزإو هريسأ اوومصلا ورحم ٠ لحلم تس راواجذ ا دازعب
 ظ فلعس وطنا ناو ليل را ساس اورمد

 . ( زمدارعس ؤارعلارهرعو جطباوبرطر انلحر مرج 4| وصلا رمد
 0 اوهطساون ضرعد .هلجردتعزحل هيسداثلا أ راواح
 ع هل موج جول ريميل رثورصملا هضرعر

 نارعلاد . هروص هز مس

350- 

١ 



 ردو عار فرعيدامطع>ازعبا يحسم يرماشو ناو ةنايتلم 0 ٠
 ظ 0 00 7 0 ١

1 

 هزم نانا ل د هدد و حو 9
 هلجرم !ءدارود نر ههداردب لونين ماعم ههطع هاف هاما هرتحص
 ظ وطعم لع ارف وهدا زها نمو ىلا ىرس كر اونا هيو هرّس )الأ ركسم ساو 0

 00 هريهصميرف لانو هتمزنكاراواورسائإلا ربل مخور جاب ٠
 ا كول م زراحو ىلدالا اهملا تسل رار

 علو اك ارا 0
 امدرجار انناخ هدد رانلا ةاهن حطي كلإلع عهربارازأسإ ارق وكو ل

 >امررهدهطعزةيباغلا نمل اهو خد ا[ رضوا واو 0
 2بلس دوضوراراعص ل اهروعت 0

 تارا أزج برم جرم دوا او

 9 ساو دافم ير هباز امو لجمع دال يزن طيل رس /ٌ
 لواعلا اودوهساعنلاو زادربلاو اناواو اريكعاماو زنا هلومط وسرت هل :

 لإ ةللا طبعها جداوراسر دارو لسا[ جر جالو
 ل هنرمزكلهاعلاهكيتشم ورش هنرماهبردلربكلا هبر هرم
 .115هفوذلا لعب ةاوعلا جراب رسل كم اعهنيزماهنًأ كرر اهلمأو .ءهروغ أ
 ل اهراعفكاو اهم كادنيزم هردحلاىاررمرسدارغو ا
 | ماو ايلا اهب طغسارمر د اهيودعإ لإ برهن هنيزموار جلل رتل هل ملأ برعنيهو

000 

 / ص011 86 55 5



 ١ )1 : لفف هيغل | بءاجلا اما هلجرإ | زماهيل عمير بأ رمان ناذواعل ا امره شظررو

 "0 قوعلا احلا تاداعاوض راهن اهنمرعتس و هارصلا يه كوبصمت حم تاءامصوملا ظ له 2 لا ثدخيرارثإلا داهتاكا ب ركز م يسلم تارملارم اهل ومس
 هنااعؤوح و ماحرلا ا وسعر رخل جاوىس ه هريركلاو هريعنصلا هارصلا ضوتس معشر

 0 هلملاماو طيلاو عنز اتاربلاز مدرج تنازانو-كرماما» دارخ
 ٠ كلوحافنم هاونحلا ورطنم للا همرهسلا مده فسلا الن ىرجرم عشر حاوحاويزأو
 كنذسم أوس هفوكلا ددارغب مو [هيريع ر دسم أ رخاجلا ك] ١ هير واو هقأم

 هنياهيلءرصرصرني دارخب ب امايلواف تارلار هاهنا اهيلاو شب م دربع
 كاغصرصرصونزمو هيلعربعب رفسرهرسح نإ عورتسا | هق يرخ ضر
 1 تلو 21111101106 ف

 رصق ل | ميد م راملاو عقرر لاول علا هز كا ماك هرماعربجربصردرمل | هيام
 تناقل ري نرغب هد اهنمربكإ هنيزم قولا مد جار عيرم سلو هيدر
 ع ارهداضمدو هرعت |يناالأ_رابكم تسل هكر اهئ! اهيلاو دوجلاوهورلا
 ىاهسوعنمردكا بعس ملل رسل ماروك ر وشره جلا وسم حاولا رع
 2 نفعرماليركو حخاطبلا# ضال عمو هفوكلا داوسراض ألا ماروسولا
 510 ملل يولع و فل لردع |هدو هيرب رده نر صعدت أ مث تارغلا
 ظ 1 ل ا فل و
 |  اهنطيخاماماق اهنعردعس داوسإلا بحيورلااوطاقلارهئالار احام
 ١ اهجمورنم عواهاذج ظزعلا نالل و اههابمو اهراحتنا و اهنأراعد هيرب
 ظ اها نا هيما س| هنيزم مهو هوان عطعسال م لجرم وك رور)او حركلا ماوبإصس
 اهنم زجر هرازتن كلا ريس امير بارحيكو زكؤنملم اها ساو مدنعم ا
 | 2 اونافناورشلااماو لك دار جزم صااهاوهو هرومعمارا ذاهبرخال

 : 0 د 48 ٠



 لهل عريانا ورش انلا يقم هزل هبط هاج ترم هيلو | ١

 ا رم ا هيوم داطار تي 425
 هبواز رونفم تابعون رم تاما 1١

 نأ عير مس فاليزاددوضول انج تاددهبداك نضمن“
0 0 0 

 هس هنريود 0 هاصوعيورد ناد دراحصوسزم

 حبا طقاول وهاعجفدزعلا تاق 9هنبدلياروصنل مننا هداءاهمر لدم مالسالا '

 ىزهملا مابا اياك 0 رلاهعضئ | نم هيلا وموهيمشجل ظ

 ا انما نعم هلة مساولا فال ةنعواج :
 هةر ا دو تا روصو ريو ظ

 متروك الخ ارآلب نابل |صس م يملا «زب] هه وعاجل رازح لع 97
 - كيمثديب جل فرخلا بام وهمس اسااكد اخف لارمإ »سدو مسالا اذادلصلا
 را املا دحركل ملول هاما

 هيت مو طعإلاو :عال] روسلا عموم 2

 2 ل ملزم ايرعماخا مع رمل هاني ات نراه ظ
 ل ار تاملا هزم عر جك هم ار افكارهم [حسع
 لصين و هفالكاراذ 9و قاطلان اح وي ووصتملاهنيره جعض ةاومويلإب عم اح

 رمشط داس سماحة رعوا سايس ا اراض ز اسناد واجل

 باو ارا 0 رق هلحيرإ/ خر هناي رع
 هعش عال ابم| تجف ر شاملا ضع كل دو هيرشابا با علم, ام
 ءارضتحاو اعز خلا كلدبحيرةداصو راغلار لاش ءايرو حركلااهس
 راهدالوراعتالا اما كنعان مياافرسوة وتلا تالا 0 انامسال

21 



 "نما ل اوؤيريشسر | ىرنصلارسملا و كاامربرشإ_ر بق هياابلإو هسرملا باو ٠
 5 0 هةية
 2 اهلمراك ردكلاةرمملا انه برائاماونمف هريماراهنأ داونالا اهدا بعيسو فيلر طرجتإ ةدرملق زجاوزاسم اهناط هلم يزن اضور و ضم لمع حق هالو
 دانهنأ همام كا زلو نضحب ل اهضعب هقر حايل كر ونال هلهو لجاو طح لع تسرع
 6 متاهناعبحو مناطحو ماج لخرب وحرب( كف اللا ع جام لل ماجا را وه ورصملا
 ناالاراهنإلا  ممورماسلا اهناولاجمج زطخلا رمادزجاذاف 2 .فلكيربعز“
 ١ هراعنالف فرحت مل معمر د جذل ار. ارزحا حاروفساماو هجولما مهام عيلاعلا
 لاير طخلاءلطروهاور وهلال لحد دهغل لف خلاد ريلاام
 هلبالو هلياارو4فورعموهو روهلاازمو بقرغامر هرج عيزلا اؤرباسو لسا
 رهتلا ارهاهتععتسولا هلحرلا+لا اولزحو هلبالركب اهلزح الجموح وربعص هزم
 رارطاوجصمملاو هلبالا عراد اصاماذ  عوصلاوزادابعم ا هذونع ىامسوأوملع افطاع
 -ةدرجوو هلبال | امهر اوؤرماعربكلإ ل هبراقنراعصر ز مههد هطرلا طسإعم
 _رعشلا همبرف ىدارطاب نيكراس اههرثد | خاطم و ردت ماجا اهإرث_اعصإ ةورصملا
 ١" راهن الوشووصنلا بشار وجنزإه شم و ههوتتماضرأ مادالام له عش ااهناح
 ٠ 2 هلفسملاهتارالا لع تءلعوهارل إن عحئر بك ظحب لأ عضل و اقرساو اهراهنا بونك
 كللائتمطرلاطس !«عامصاهات طساماو حاطبلا © و اراخ ثراصت
 0 ا ا ا
 .لعلاو رعبا وري سمج مد هراس عرازمدجب هنذانلا كرعل ا اهزخ |
 | 2١ 0 هلوهته ها صساومماسرو ىضاراو خا باوبرسلو درصإلا ز ماوه ضو عررلاو
 شو برعإ اضوأمو عصا اهوا وهو_رهكأ ةرصلا ترام اهنادهفوكلا اأو
 .بليابقو ططحاضب| مورعاقه د | ريرعسأ_ هي ركصمو وصفا ان ساه وانو تارفلا
 ْ | تاما نقل اص رو دنا بالج عارح مانا علا
 كه منروملا و دريكلو هيسدافلاو 2 عالسالا و تاوماجإ

.© 

 ' ظ 0 . هكجرملفا مف >لاواهد عورزلاوراهنالاو زخاو ورسم امون د انل( ب قوش



 يلا 11و سايرشل عزادا جملا رج ترتر اا 1
 دج! !طساوزماطشاو هع ناواجملا هسصاوارمفوتلو د ارب 0

 ةجورتخ قرطيكرإاو يحدو زج ارصبلارمورصنلاب هّصرعد بطلا
 دوام ز أواج ل © ف وطب مد _وزرههس ءدورجر وج يحن ورسم افعبي ياها

 ىتددط لاو معوجروسلا>ورحي بطلا ددرحو نجلا وراورتسلا 0
 دو رحل الج راع عجربو ردوعير جل طز ميلا هزم مروعا 00

 ولأ اوسلو لس اولا وهنا طبود دحلان 0
 تئاداج هدانا رعرطرك دال 13! تارملا| هظلعىوك)/ااوجاطبد»
 ْ 0 زهق رش ومن (ضنأ تددم 1 رت تا اولاوملجإلا رم 0
 ءادرتلا مابا كول يطع هنزم ها لا 0
 نا همر ماطخل ؟مانارو جسما اهطنجل 0

 مهرس و اسوفمهيدانلا 0 .[(يِقؤططخ 4 ا

 تدازقه>رب ذإ ل الم مايا ,تزه هرصملا اوما راامدف اسوعمراونإلا

 باريحكل لال ااا 0

 قالا اااداورفتحاكرلاهب 0 0
زغاوط3در كزا فيزخم سعوا ( '

 اسلام 

 3 هيرشعهن 0
 مب اكدت اير مد ىبرالعزاونرمز لمت ح 0
 اكرم د اهاإي ثحدأ زمدو ا

 هش لاا السم هاب 5لاجوع تس
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 نورك وعز عيعوضي يعمم راما
 . عشاو صح وزن لزنم ناورحابو  ىوفخلا عب رابعا
 00 0 دوحلاو 00 وسر ا
 هبرك 3 مناجم 3هباع تورسا جودهسسر(] امن نالصن يو رشت

 .قاشهضح هنيرماهل و ةانسمر جورسد سان ضرع
 21 مع ارحرم بانعإلاو راجتسالا

 ظ . عازل 0

 1 نورنا :قرلارعو ناموهقرل 00
 هناساصولما لأ بيركرزمو ريسو: سركذار اننالأرمو هرم

 1 نيو ما هل طامم# 7 ا .سدارمار يقل ظ
  (رالصن لاراب زمو مويزط 2! صومل ارم ماي] ل ةيطل ملأ طاستم
 ١ 0 ردع 0 رسلان ا ييسم اا
 ظ 0 اامعبراهقرلا قرا اوم نارا قر هرانم

 ٍ كلاضربوز امون تحيل رار هزمو مايا نار فا ربعلازءاد
 7 © ماا طهقرلا يل رارحرمو موبطاسم<ى ا اهيلار رلارمو موهاهرلا

 را نإ هر وصولي

 ةييقو



 درعسا هرج هنبصح هعلقاولوإا زر ضو رروسرمحب طيرس ب كنعر زرا
 . هسلكرت هبصخ هقرطأ هطسو هنيؤرعم هصصخر وسرير وريكصةسزم

 :هسرم ةوطربلا اهربحر 95 هريمل عورد و_راختباورماس اهلد رواد دع ظ

 هناعو هازل ء رت عابسرورفو مول لعلاو بصح او هابملاورايسالا
 حلاصر وساوملو بصح ناد تازلا طسو ة-راشبصج رايربزج ترحم او
 تشو. هجازملاو هجابكلرسانلا فرعا [هلهاو هتاحاروسامسالا
 تدار قو هما ماع رهفورصحاو لعو ناو ورع طعدطسو هنيله
 8 م هجم اخبرف ررسع خس كبزجن لا ةناعدؤلحرمو
 هطسو هسرم هو طجد عع تركو لاصفا هلع الآل صناهلج»

 بانا اهنؤوطسوهنيزمزاتالاو اهنمرصحل ارحل رسل هعلفاواو ظ

 تا ذ لها نماعهفاونحس يلا هراد سر حورايصملاريعأ هز: يمل | هشأ
 بم اهتكسروافم هرب درو > هرقلا ةرس ورحت و عقدر :

 لولصضهرتكا و هي>ابلاباهنمإقا عن عإن) ا معد ل خفاء رضعف
 نارييكرارهت نارازلا»و هرضاحةاايمقايلهابوكرعلا ٠

 هننرجل طاع رسازلا سكاو دار هطدز مصل وجان اذاعي عاذإ
 هلجبإا د عملع مركب و : ناجي دا ل ابخ بوهزما هيجرحو
 .قةمسكر مد الج هلدرإا لع هبلاعمهذ ىراصااولهاربخاو
 هرماش >[ونم هيرجتك ل خجي]ا رمال يقلل( لجل اره
 د ل طراح ازمه ء[شمرصحت»  دالغ بقل
 كل (_ملارم هو امو هيما و مدنا ط هبذ ّلإلم|

' 1 



 'تثتاذالح ههزن ةنيزم داهنفرس هلخ طش دبع هنرححلاو يع
 . امرايا جاور نيرم هيلا يرلعرسل او ساساهلدر اماورماس
 .هنمازل و منتصاد هطول ورعض هلديلاهعشم جوها مرا جت هلحرمك
 . لامنو برحلبإ لبامد هربرخلا طسو عرسي امراد[| بحر يقلاو طقتلل ر ودع
 رضع اءداماو ١ ن نالبسام| بح وهيزامجدح عزبم و رشسملا طامعنا
 لت ةيقراضصا/بمرأب, يلم هتففارلاو هكرلاو نزلا رماه .دامربكا هكرلإز أف
 وسو رهو هايل دراج الاربش تارملا 2 شل عاره و عم اجرح هاهي ممزحأو

 لارحد كر دعصرمر| اولا دعا رملابو هقرل رس نةنيصحرعبالارم
 هبلعيطمإناهرووتةعرسلا هنتر اوبو هباصلا هنر م جدربكلاق أهل
 اطاووضتلا مايلد هع ور تار لع مهب لإ ب بس وهباصلا هيظحن رس اصلأ صم
 ىداصنااولما لع باانيتاو هطسو هنرماهرلاد 0 ونحب ماهو
 3 مل 0 اهرووريم عماوصو رن دهناهلب ع هدامز اهو
 . 2 ”-3دعن هسرم د هلحيلا2_ م دعاشل صحف تارقلا وزع معرسجارم 9
 0 ع با ك0
 0( لإ علاووبج لبو اضن هدارج ربه ررصل(كيرس براقعاوبز اال

 ١ وسلا وول هنزمو سد 0 قافالالا درولا امل حلهنمو [رولإ
 .. اقر جار درامزسو اوس ور دراملا عارم هةر وسد عناهن'اامراجناو
 . تبلاردحت اوسلو عطعرازاير كرب و ريل مرمامصترسو ريس سو
  هقسو عمر سرعه . ذرف وح هلروط عسل هواك هس رخدرام .ةنلواسا مده نم عريب وأورءنعلا هبجبلا دابا ز سرعان هبع عم زجلاو
 . فأن 3 ابولادل زعل أوريه همحد اهناالإ هر | هريش أر ههصحرلا جر ون” ناد

 > 0١ ماير ملعريدزامرم داون" ركبرابدرسحا هو اهيفاوششاو اهل زان ةكر

1 



 نيل انسولتميدلب هربرجلارسلوخلاوبور انساب مرام :
 ههرن هربجرح هزم يح اداذامإد ررانبالاو بهمو بازل ع

 او اوادطوأ لبح عسن_هوو مدارس شاول وع تد زوالا ظ
 سارو 0 رسجأحو ورزوراوناوراغتاذااد 0

 هايليع دابر جنن حرش |اوضرابعباغلاو راسم
 لود 0 معن اءاث عاوز ا

 2 2 ورا ور صرخت ويلي اسسورفلا عفيدزلا
 5 صن سارح هلارمأر تح هؤ تلزحملا ىزفلاكل ٠

 امولاو لإعل !وردتحوريعص هيرو مهو هلجم لراس د اهس وز ابارعاهولننو
 عاصو هلصنم نار اعاضبأ .اعو لرجمارمو روك اسوع اضيأوع 7

 فقد رم ٠ و هبرطملاىراباط اعريهاشمرمف 0 روهاخا ماج 1

 نفقا !اهنم باج [صومادطالخ|هالضرق زا ارعو ,نكرطق عاضلاةل هرم

 7 هنو ب سحام ريا هع عاولسو ىاونلاكلساسلا
 باركر موأهضو دوال طعرشجليلو نا ريدا وردش هصحاون ارا عزدج

 كاسم راارعرمو اهو لصولاوطالخملااجنيزارطفلا عمير لريملاو
 اماعرعؤ قزرطلا نم تر باسيل اسةيرظزلا و

 . ةاعوراسعاربمرعل بكلال ةراعانبشرمل مخ :هذافم و مايلي اغسرمو

 هلحا] | اع يمرمااماو“ م بدابلاو ارتب لانا هاد راجس هيف هيربلا
 ' قرا ورام الا هريش هنامحلاهباغؤ م دوس اروساو لع هرم هواهمورشرم

 دايمؤراجت اهل اهسرعهلجرإ| طعمراعص هننزم ومر معردوريرها_ ماو
 2680 رلرع عالابسمو الج رارحلا رج هيصخة شوجو

 بيش اينإو ماشلا رعد ةيروعتل زهران د خامو هيطلماماو .تارملاوهطد .

 هددت باص موهعرلارعبلاو معماهيرل نعاس مارا 1
 دارعأ .



 _درير جل صرار جد ظ
 تاول| حرم ورضمو هخسرر امج دعاهشد و تال أو هلجورم ا

 . طاسرع جرع طابع سواوج رامبل ويطل مم مورلازخادر
 عطقياردورابنإلاو فهو همحرلاواسسور هدربنشرلا قاردناو جر دحر

 يضدلجرإا لعهد بياجملا لاتلا سمس نرحب مدربا امم ت اول اج
 طفتلم|ز داحلكر متر هربزح] صوم او هتسرجم ا وود جملا لما عرملاب أ اه لعواهت

 ظ «تارغلا ام جرح لإ يهد م طاسم برأ ل مهندسا )حر مزعب ل عمطإل ارد

 . 2و از دحر مد م[قوفدطرلا حي :هانالئا سحرم السلا زحا-
 عماوبدلاهنع هحراجنادزاو هريرخلإ ا برس يرعوز زم تا ملاذ لعق هلحيلا

 - رالي ا اربح زا وورترتاي اء هزنإ زا ايعإ_واونزمدفص

 هولا رعب رعيسز ديدي خربي لوزجرالا موسع رمش هنيرعي»
 كلر عسا معزز >عميلو اوعرازعواهس اس و طشبنب جحابكزادموزاوهو
 بوب نق ا ونهوعمأب افدرننل برافغاوبو 000 راصملا عضاومو وريث محابم

: 

 هعبزب هعلق در بدعرتوخ هنور >مباضرإلا جرم رام محرءاسعمزم
 لتقلا هس تأمل وهب هذوصوم ناحاوو هزنعاوكقءاطتسسا
 هلحج فزع ءمنيزمو [صوملا اعإو جاز[ رهاوحس حو و

 القويز كحدلإ مهل سلو هعسلا هلح>اهكوسيهل سلو اوملا ذهنرملا صحم

 . سحاسصمعورر زصوملاة رش ره لجيل هزرع بسلا ىلا الرج
 0 انا هريذل هرايكا ورمل ميتين ميا هنعوب تلون راس ز ما عمها دو
 رخو هلحر | "وس راحأم اهمو اوم هم 9هلحد ورم لم هريعص نيله 0

 . هقضرا>ههوطسو ةشزماهنافراهتساماو هولش سخايمو عود
: 40, 



 كام رادرإ, : نايت ةسدرامأو عيكحو مموله طمع اهب ورهانؤملا 0-5

 ل ا ”ريراصلاوراشلا 207
 . تلمطعل كل رجب هدرخلااماورسرا ويلا مايا حسم فرح رسلمملا بسك
 ١ لصتن حمر و او هيلفس داع الار الحاسد بع هبكرفال صمم كزةلقم ا

 مصمو بوغماضرايلاءداسل تادركو :سالنالاد لبر مهسوطولطت 7
 لابجوراعصور اشربازجلا رهو 0 روقتلاب السالاو خامل ماشلا»

 اماف لالُوإ! ابجورسوو رسطيرفاو اهرثلا هقدياقسكرسانلاروجماامأك 2

 عقرزلاو به ماهبوزج_ عض وخاهلو لح :عيتارممسرفاهضأف هيلفس
 نلذدتاطيزفاو رجلا جلنلامالسالر». ب اترع[صه امرشا جاولاو
 راصررمهن|عطرس و هأرعاهاوروئسمايتن اسد دراتلاوهصرخلإ هزه
 يفر ليصاوصرسل ىراض اهلها زانرمصا. ١ مرشح رارطو ع
 ىف الص هيوعمايصستا .ازحمصحرتتطيرداو كارلا هتاف
 يوؤسأ| ذامانتلازجاوس وم هرجلاارهرمرعو مورلارع هن يربل شلل ذه

 ”هنعضوكادوخربارمز حا فاه دانك زومبا
 فويفد با جالب جراد هنان ل الملا احاماو كطصملاوهعلا
 مودزفنالهحرفإلا هوحو ؟-اوزاصوهو مف ربت ارمموفهرلا جقوفضراو
 هيشاح دارج ةردلو امو لوطا 7 عانتمال
 هموت راعيلاراسو هعفيةنموبع هزيعر داك و تاراوبلاز انجيلا لهزم
 . <لريس كو: عيري تلو مورلل مسا اهصددرمو عطاتملاوذواذملا

 . ياعرب جاز غر ثوبا اوك حقحلا دو نوه خشآوسرخال| فاح ٠
 0“ [لياو مهرج روكدو كل دز عر او هس عاضونوف كح مدل

 ١200م مورلارخ هروصمولس



 .٠ ا يح ةروص / 2 /

5-< 
 97 مس( 0



٠. 

5-0 

ا
 

( 

ذ
ه
 

-
 

8
#
 

5 

 ممم
 د

 12ج



 نا مورلارجخ فص
 :ةرترح رس و ىطرسو ىوطدالررسد ,هريصبلا زم رمل لن ار ماطمغل 2
 ١كجاوس عن مهرخرعو عش م اخبرعؤنخوبامصر علال ]كي داط
 ١ رصعيدارالعرنم در صمرعرإ او مد غحر اره ذر تل امه برعم ا
 للب [عرورمر وهلا سحلن ىطعت عايل عالتصم تت لارضرإ ملاوام فخ
 هيعيورديطرطسق لخارج جز عيصن م. اهبراقامومّه اطبإىل ا مورلا
 ١ راصقودعرذا برو ليجر امم هنمدر جاو م4 عرب _رساس جاو سؤ عرش م
 اكرم شوطرطإ كيدرإ 1 هجكرفا هلجارب بعز ودو اببونحل حرجا
 هراصتإا ذاك يح زربالامهصصؤ ام انفصو ولا دالبل اج اشور ننال
 مالسالاراررخل وهو بريس لا طيح ارجل جعلت شم قر اطإ مط وربزخ
 ْ هداكل ل | دوس يحل سلا يعوربصبلارمراس الجر راوليرجم |ار جدع

 نساك نرجا داون هنكما اهلخوا اربيربج زامل جا الرسائل يام
 ١ ص مورللر اج هنيزمو 1 فو هيلث اهل ]اون مورلا رجل | واهشالابح تعد
 ' رجاالعو رجلا عن د] هيل دواوبلا تسع ةيبلد بابو سوسلعباوا
 | ا هو رسدللاب فرعيزام مموج عضوملا انه تجاذا
 .٠ تول ىلا ؤرغسلا رج اذ مدملارزطسد عدرلا ور لسكر المل رس هشرعا
 | . لارا ساو عسر بلا طش طع مور ر صج هنلاظنا ١ نوداعق قا
 . هينطتطرتل[ملخ ةرج لام ملح وهو جلخل طي او مب ملفا رش
 / م را وريعنال هر تمهلسا لعد

 ١ هييطنطيتلاعلخو ظ
 | ١ تحور صاملار>ابالا هريع “

 ١ هصوروراساو رابجردموعدارعو يزف نادعيمدد ٠ معراج
 همكحراد اون انرئانتااماو رججلا بره يرانا عيجاتز ابشلم
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 را د اس دداسوع ان نع هايل

 مند لدادرول روعي زمر تعم ل هسوراهئازعو موب رم قاهشضوراملاو

 [نكاداخارعصا' ااهنم:نامصجز امو رامسكلاوصو <
 ظ ا هفاسماهرضف أذ ظ

 تاعذاداو ناموارسجداو ناموت ورسملاو لامر شرط لاو ٠

 دنصحلماو ناموةيسلا وراروجتاو عوهظوعلاوهئاذاد ادع

 © بد انلا عمان وقاوسالاو هدامالارا حر اربعرتزمسفاو ندر مزاقريرشسف ٠
 موب سوفا بلحرمو مويريرسفملابلحّرمو ناموا داب طزمو
 مماوعلا امإو ناموةريماتحلا لا بطزغو امو يتمم باجزمو

 باد مهرسارعي اا هنمو مايا. هصذالل 1 ااونمو هتتاطنااونسصفز اف ٠

 فيلا: نايوزتضرداوص ليام جرجا بالا
 ح2 اهسفسهياقهنزم|حواول هبصفالهناوروسحتلا اماو مايإبل ٠

 ضروف لإ صصرم و٠ هويفح هلحرم تالا عيتمرمو روعتل لا هيرق
 ناموب طاري دا خيصرمو مايارعبرا هيطلماا ع يمزمهراتطرم

 لاعب بطل عملا روصمر صخر مييروصيمر سعف او
 فاتلرمو موب وخل لا روصيمرصحزمو مو درجت ار ومدمر صحت مو
 بر تاطمدصصلللارءامرمو هحمرمام ا هررضسالز زاك و يضوحلاماو درر وعن قاشص إسمي لا

 13 ثأر وسرط لا هحارعو عون هنذإ للا هيضيصملا رهو موب هيرزربجللا .

 . هسكلا اريام مو لاموب مورلا رج 3 بخالكأ حا رعوسرطزمو
4 

27 

 م

 رم



 مر ىلا همطامز ماهل وطراف ما لابي افاد امو
 2 مايارب صقتملا بحر مو لامع بطول جر *ةاباهجددا ا يطل هرمح
 هلئولمرلا يدريطرمو مايا بعيرا فريج لاوسمدرمو عابس وشم» لارمحرمو
 حضاوملارمعي ا هنضرعو .هليوم م1, ذوصورمخ ىلذه نامو خيرا لميلاز مو مبا
 دجاسر ٠ ررعدمرسجز من اولا رماميكرطلجاف 0اماةرطاو مر“ !ةرعر اك
 ١ ىلارعرب# رم. سافل ماكل زج طري وما له ارح عموعل "لس
 ةلولموون ى كاربربوسراملعارا ر ةيعسلا ل6 رخع يدا
 سوس اداإ_منراب جاو دلضسالا داو هئاطتاملا/ 1 مزار تلاعناو
 نومه مج رطل اماف لوا وررطلاوهمهمملر ا. . لحارمش عوج دع

 اهينباجلا_ر دفلا بولا لورا جاوب وحادامزحر نجار هزخإ كريطسله لج .
 تب ءازهرارمدو ناعم | يمجزإملا هأرسلإلا ”ه]رننلا لاح ذارممرعنك ارك ]

 ناكل عايل, لم ز صرخ هع رمجو وتتم جور ددإلا: عضو م ظرعلنرب ذاحنالو لجارم
 . ههابلالصتن وحمطوعلا وعفا اوايرع ع مورلارخ طك ارطملا وشمدرم

 . فاوسرلءلاوجرمو مواقرسويوب طعميم سما صتورم» ..اموباضرش
 ناذلااونمو موايرع رجلا دع رد هدلا هيريطرمو .ايرعر بمد ورلارج لع
 هضرو هانا لوط هقاسم هلهو اور هرازق ؟راندزج طعوشأو اخرا _رواج
 . غلام اعماشلا نحل لإ يكرطسلش أ لس طناو هقاعضا هفاشملا ماو
 هلحو_رالغسعجلا) طيف زمو هجم فصا|مانذ ا هلورلارمك هلفرلا اهنتصعد
 - ليعمل ركرفل م سرمو "موي_رسرقملا سدا هلمرلازهو هطيموزعماو
 . ١ناعو اولا ىدربإ سمو هلحرم ابل حارم هنا[ تسرعو : مويعهربأ

 امو رمال ل. ماشلارخل لا هارشلاابحرم# . مون هارششلا لابجنلا رعئزمو كوب“ ىلاخبازعو موي نال هلو زمو مووبراسعؤا ليلا زمد
 - فيحوق هضعدلاه وزاممر وجمل اهنمع هيربطاوتيصمتر الدال



 بصالوفراعإإ هباعدق هلع ادرو ]حي ع خش اروساهماع ورب هنرم ىلا

 لور تالا رندا وهز الاس و مورلإوريإ ثجارسر جابر ولبحمورلازحسواهسو
 سس اور اجياووارعل ارباسؤر اسر وحدلارهاورساتنامججلار اهستيلجز مدوطع هنبزه

 » رصحرسإلواو .اهودرواذا كوارس اهلها تك! ورا داولهنال و دوال/رصم 0
 .٠ امن اقر قداماو سيشمل اهلا زعدورلارجد عا ورحل جور وزيعتف موق ايركتا]جاس

 هننملاوب اد . ن هرجاوورخع ونار عزم هنويجم اهلد درب غبج وق داؤلدلا برعتهنيزم
 كااةيرسر غرو هروح حلطمإ علا عشار از يطل مور ب 5 تقل هرج ايد

 : الاةتقراروطو لإ درا هنول_ر اذ اوظرم هن ةزسحلالو زجل وار علا, رسا ل امنالا ظ

 عير دش رضاع زاونرسلو وولف صراايشانج هطولموفرابدو ٠

 فلم وراغالوكسالوناوبرماو ورمل

 كتعشب
 و

 اهبل اهموسملا هراجملا ون[ ىوربر ادا 3 مراعصاهلد هر انحاز ردلف دوس
 ش 0 عباطلا>هراجلا لانذم وطول مون

 ناو طغرادارتس أيق هر سنن و زادوجو هاوننلا مر صحو هيلاومو هيما 1

 رك اجكرلاراعو البلا ريع ىرص حاس ورسجارم اه عرارم وسم در يحزم

 ما >اهموروعيلاوبرط عسا عبو ناقيويح رسال |
 م هسامه._زورس و اهربع هئابضرا ده( تابرسل ل كسزأ قايم

 3 «ه ؟

 0 ىتادوالا ماغماهبجرراخوسمحاعزممهصح مورئارجطت
 م_ماشللا هروص هإ_خديضهو 0 ظ



 مج :
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 ظ مهطسو مرور ايهم اب هدرتكور بهوببث ارلل رول ارو جرالامنوهارملازم اولها هبا

 لارج ى يوم وزعت رعت ولا عوضصلااماو . الجصسصحئرفو عارض اوبد مهتم اداج و
 1 مانيلا زر م )وا هو هربعص نارلا طش يعمشز موي سلاءاعاو عمضوم ا ازهر اهنام

 ىتلاحا| هيرموهنزم م4 جينماماو ماسلا مات ملا هصرغوت هرماعاعيلاواوجل اره
  فركر هراخج و رطنو اون هريحص هز م شو هذعس اهير و هبصخيهوأزها/ |اهعرارم

 للزاف تاولا عوف طلسم اماو اونم بحت ءرطبش مالسالا رسل هت ةرطس
 تارغلا رف رهوامورسحارورهس عورزايهلز ادنصجر انزيعص)اشرزم يهد جيزسح

 وجمل هردجرارحلوب فرحك ماحل ال جز ؛ >ىررلاروختلاوبكارمربثإ زم هيطا مو
 ١ تمدو متم صحو لير مورااز/ىرعز موقد هلكلامال حابس ارا
 ١ مايا نازناعاسراهركمو ثاللو "قر تددناربسرضربعم
 ظ روعنلاوزه بردارعر ادرصحاوناق هرطمراماو نارعت (مهوورهقر اواو عوررو

 نيخففو اهباعش رفعي 5 ماحلإ| بج رع رمهسوراها١  عورلا اهيرحمورلارزم ل

 . دبهم#ومورلا عل[ ل حاس عر صحمبررركسالاو درب لار وراه هاني ربعه

 1 04 رصمعورزو |. نا د مورلاوخ طش !عمرب كم هنزهساسو لبخاوب

 < تاما || ةيورلا وصلا بنح عرف مدرااركطتاقيصح كايا
 0 !1 0 1 مروعا هرضمالاو

 ,تدربغو . هلو ومو ريماهبورتز در ةأدسرم ْ

 ...هصصلاو لانض دضعملا ةلرداف اهنم مول ليزكيبز مدلك ىرصود ارا
 تاج رطنداممدرافصي اجهعانؤب ليش ورخإلاو هبا اقزجاراسرم
 يجسد ارجل ابرج اوي حماك رععص# بلايه نمرطن جدال وس ل ءازجم نصح
 . دكر ولسا فجيزاتسمللا ممصصلل لا ومس وح موزلارلبوعرججر اجبسجو

 ا ا مورلار و عقن ."
 ا تدم دوج دش : 2 6-3 دم ور هرمأح وشصخمرن زي

 4 000 ظ



 _لغنم لوريج باس فورعملا بابل! تما اذه ب اب قع هسار بصتد ال[ هيلع ٠

 لإ نر ليسا دبس نور مدل ار ل 1
 أهنطاسا ةأمرجف ةابرح هجيلحخ وماشي هضرالسج جلل رع ا
 فقسلار وذو رهوجار |[ عصرمابهذ هبارحتؤ أره دسم أس( رسور و يسوم اماخر
 هانشلا جا رح ددجسل .اهنانام رههش| رازج عمر وطب حاننكم ايهد ةلخ

 ليسا ىدر لمار وزب بهؤم ب ذح ةفَفسو صاصر هبط ؤزاسسوخ :
 ةماعو طيلعب دامو اوُسراحر الا عبج ا عمبف طسا هيكرخ لا داهح
 ماتوا مر[ رد هقها سر .طاس لع سلوا
 كخراد ,ماع موزلار خذ م هزه رظارطاد  ةاهتمرتلا »و بحياهشا
 أويس هني لم ميد صجاو سرمز اه صجرخلماو ظ ىعسأو بصخو لس ب صفو

 اد 0 طف م(عاواهإ 23 هيرنو اوه ماسلا ارب حتا ألح هبصخ
 هسلاو وازع اهمساسر خودد رصاووريش 2 ١

 ولما اجمد نر« دطوطااماو وواسع صخعوبرطمماعو ماننلا رس اح طمعا رم مهو جمال زيسماه ضهر وتل اهضعن
 ايباكس ؟كعياخلا هئزماوراف ميليسافإ5 .ىن ءنعهدلاك نافع ام عيوصماورو ظ

 ,نانسصجر اسزماؤياف هاجورزيسامإو الجمصحوبدابلا فرط اع ماهوب
 يق دسج سرع ررسندونحو عددرلاويساو مانفع زانت رابزيعتصرا ماع
 ا موسلفو ناماننلاراسوروت ا فاو كم جدو ة 7

 مم الوازعاورملا وهسزعريرعمهسزمو  اهيزراارعصار ممغو اهللاهرولا
 ا . يوكو يا م

 . هيجان ساورصا |وعلاامأو هلا ئيرردرعلاربعإب ع دنكس زاحو هيرب ومس يع رصح

 هبلعانلاوإ رن[ وسمد> رعب هوةيلاظناو ٠ هيِلاط أه س صفد هنيحل عيصومل سل

 حارخلمو ىدحراور اجتاو عارمو ؟ رازماهمداورلع و وسإ واود طسرترمدوح
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 - ,  راخلا |هالاقرطتسم فاد اهنال ل هامل و رنع سى باطل رعوسا اوش١
 0 اهسرم هارشلا لايم اماق من ماسلا الب ب صحا ره ريطر لد وغاز
 5 ا هماعو هعسلاو _صخلا هباع مارس اههو دادرر ياه سرمز اف لاس اءاو

 اا

 1! لمار

 ما

 هل

 ١-2 ارب

 ١ هلعوربجل صو هيربطورتكلااهسزمزافز درالاامانف ناهيلعزولغتم برعلا
 0 تاتراو لعاوطزتسم هبداجروبعاوبو هللئؤاربكعتر# دره ةلبعوتعاسأ اهلوطلل
 تطعم واج ورو حرطا ذاردسل[لوجير بعل زمهلحوا ماع هدلل اوما ذاق هنيزم ارم
 ريا يرن تبوح وا روحلاو امان رند جاز الا قتسم م
 ثبحاذ[ةعاخرادورعرلاوسوجت كعلم مورمرعلا غن لع مهرب لرسك

 اهيرعبسال اهنا لوهعف بح ايمو ارجرضرال رار حسام جلا
 1 سوا ودجرم هترواجا وافر اشي ز واجن ان دوغرالأد حرم هلواروجلارمعتو ولما

 عر وصال صحار مرارر وصو كهلباؤاهادارداسلاهمشلَسل أ ةارطلاارهو

, 
 . لاعرددالاو اهنمراوناكحمماعز | كحال علما هبال اعتو هيصخو اوربت

 لل حول اعل هيربطر ماليصوت عونا عمسو تخي يكل لوك ومعي سم
 ظ هتساورمر | هو ماتلا. هز مزج ومو سشمد اما 0 هربحلا زمهيربطلاهاصو

 هجره ط وغلا هعقبلا كن ئهووا ص معورزو داض دو. هايماههةمجلا حزم
 . اهلواومومستلااول لامن وسل تيعزماهمامجرخو هلتيمز اصمت لابيرسأ باحر مو
 اع هسرخارك ل وبعلا اونمرسجت رعشة ور خر بدرع عار د هعا قرأ وكب حرخ

 0 لرعر عيطن هم انما وني ف هراماومك هنم طير سس م > ل ردوحب هن مر: يزن هارحأ مىطن

 مكاسو اك بيطورنهللالاهكالاازاهمل اهنا لافتو تركيا هال امن عضوة معسلارمجورحلا
 0 - ةهرطعهيلعو| دبيسورنئلادوعاليا مز ع مس ريعمورارق تادووبدلا

 .٠ ماماعي تودهماءوهكحس ةىرخو هطوتلا ى رج 1[ صعصوتنمدهنيزمطسو
 22 تنوئولدهبلاوءالجلاماو هنضدعقركاالو رعامالساا وسل وسار

 افاكفرسانولا كاطأ لبر ابص ممئاواصلرم اصلا ان رمت كرولقمملار يعزم
 10 م . ل ا م ف عزرشما '
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 - فلن ههضرعوروللا لجل[ تزحربموب لوط بخارلافاسمزوكمهناف برغللا .امواشلا >انحإ ل داوهوريطسلفزمحامإو مزلفلا اوس يحماشل اعين“ :
 سهوا! همومضمف هارشسلا ل ابحو طول عوف رابدةلعداماو 0ريموباخرإ ا
 هن دزوغلا يضهيربطلاو ناس كار رعووربعلا وطول موفرإبدو  هلياذ اجلا

 دواز ةيطسل اهدا اريطشلد و[ ذداووهفرطشلك فئاماو
 ١بنسل»3 4س رفملا تتيوبكلا و
 اعسرعارخورإ عراب ورختمل |عضوم رضا رعت ارد فص, عربضرع افرع رفويوأز رب ظ لا_ايتماوب وريطسإهرمطسك ز ادم |كزماهبلا

 نسجل هعاوتز | مهيمنرم هش هو اير اد لعدوا> بارت ريطشاةرارإع توخأ

 باخسرمو نايووم مرهم ديد مماننم تطاكاملجلار عطف هن تكا اموو لادم ع تلالودعب عشت فس فحصل

 ( ال مرحأ اهب
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 0 ال2 كبور ا ارنا هشدعار امر مهاؤاو هجلا موإ
 0 0 يرانا عي + ضارضرو لامر تائاواهبت
 0 علا ا تبجلايلو هب >اي لان اورصحالو ىرف
 0 0 ورصمت كاعد 4 0

 هك اكلارازمم ءراوصربعج راوسار درمهل واهممرملأ لب
 . هل ناس راسا عت مل 1 | همس
 لقا ديبساو صال مالو فجرا: حاز رع دجسارخا
 2 ةننددسرالاو تاير شر از تاحدانتلو 6 زرم ا

 طق ساراوكرلاو دابملاوىرقلا هروععم (حروعرممابإ ماهل رارصم اها
 هردعلبملا رلددامجلا ار ورعب 3 هموقد ر وعرق حنصن ز اهامارماو

 ظ يا درا
 ظ اقر رادجبل تال هزم د 011110
 كلا د ر ضم ل اماه > ورحوخلو_ءارس رنين ربع هزجاهسونحو مورلا لب
 كبرزربع وونسكإاو هسور ل قرحلاو هيظا عمو رول )مورلا
 - وهذ اهاح>ركرم) زعل و وشم .ويكرلاقرموسورطو هتداوهيصتصملاو
 ' 1 مانشلاروعس فرعي هرصعبو روغتلا مال 41 تعمجنو ماسلا
 لج اور اش متعادام اكلذو ما تارزماهالكو دربرجلار وحس
 ١ درترخ ا رماهنإل هرحد اهدو وطب م ١ نراه الكندر وعن تعرملا
 را ل مها ءأّشل | هروكو
 0 مدت اوم مقرلارل !لخ ادم 0 لرجل“

 0ايام دب .ززيعوم هنوراملاورتتعرم رس مزلسالا د

 ناسا ومس ستان جوه الا أر أد
30 



 لضاامواببشوطب هل لحو راق ح اره زج صس لع هسريع عروبعو بخ اهيوهيلص
 او هرافم + وامس لل جورب طل فز ممي] ضنا امو سقما بهي راب هل زحو ب 8
 هسخ ل ذأ هرماعمرب هنزماوبافريوسالا اماو ل مزلعلا ا رصم قدر ظ
 كاع رمان اسر ماودإ زكودردتكرامرسو سالم عمدربو عقر زوز بخ ناد
 اما تربصو رماوراج وعرف هوجتز لاعبو ليك هر ] كانير ةصوااوا لام
 ماجاوأسلباو ك ديعمملاز رمربكا هواعورزوا تالي ةءاومز ا زاوس
 كسانلا ىروماارولاو دو عقرزلاوإ.سلاءزانماعراتزتحصءزافملايراسامس
 هعّسأو هردصح هنبز مرفو هر يعصور سلا سو ءامرفلاو 0 مضار عزاك
 لزمن و هربصلا رزسرو يردن: ىلا متلارمو توبلي فب فارما
 لادشو موكيبز ثلا ار هيوسو مج عوضعت ءرضنم تاومالز فوسيطع
 فونحز جر ردمو طاطتسلاجاسزهسمنلا عم طاضلا ذزءرعاشعلك لايظر .دوريمسلا»بحو نك عائد نانا لمع ةوك
 تعي اهوا يطل | حرس ىإ عور وعرف كوسم سا. علاقنو طاطسلا
 خرط ةلدوب_عضوملا ررهزجارم جرحا جاراح هبالافتور در وفل 7 ٠

 كافستلا|ن:ءاهزجا هفورعسرل اماه وزب[ حاسمل ابكر ضنالعضاوفرصم] نود ظ
 ىشراضملا ص بس ورز طاطسملا لوجو 0 كا دريعوربصو»و

 ساحل اماو نطانمإلا انلاز مراده هرحنالزاملبلارهد مزمز سابلا ٠
 طاطشلار مانيلا لامن: ؤرعبو قول صرارماهناف ريجرحورسوفاوو
 راعضولاربرهجاهازخو ربهم وتامر عمو بففيرلاب هسونحو . فو

 ضأن هللزرا او امبرعهسج اهلا زاوسرم تصضإلا ززعماماد 0
 ضرازم سا نا رعزا لافنو تازيع دواس ومجئارمر اة هتلرصم
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 الكف لرعصلا راس دع شرتدم اه درع ركب ههدحع هسا لسا و وخ 2س
 . كدفرلا حار فوز امره ودعا ههطع هيا ار بجترفو جل ءطاطسلا
 ١ قورطايلخاو ع نوم هباذكلاب تل مزة لجذب ذل اهسارر العم ومس
 فاختررإلازطاب !ةيراطراجهارسره 2و اهالعا م هلاحورمانلا هنوريس
 كاعلاصرعو كل ضرالا كاس اوباربالا كوالا روكاون | مارهالا و ىعيسام عقار

 رصف ,مرعن مطاطنسلالاوامان إلا عوو فصنرسامراوسزحز م شلا لع
 © مايه اهني مزافلاهزاذج] ضسيورلا ف وحلب | برزثسإلا لج ةوضرع
 هايط ار هروجم تناح دال اوناف تاحاول اماو 4_: امهر صمر ا رضرعؤ امو
 ىورانر اغا انهانوب ذا اهبور ايزاويث مب كرسانلاو يرملاوراعتالاو
 بو كادجفاهبلار صول عصزم تاجاللا» 0 دلاو ومسجد
 .. .لالاد#راروئبلارجرإ يأ ومه ل عجس هيرم تاحاولالصسو هزافمو ماباهعلت
 . لسانا |حاوسلس كريات ف ركل مورلار حب رصس | | ام أوف صر هريرخررصم

 اهيلعرعلاام باورتللزاوال اثنلا 4 .رزحاذاك اهوام بلع ف سصلا 2
 . ةالاهبا ةررطالو اير دربعلا طيبا جا | ةمز زماونقو ١ اهوامدأت

 عضوا عب دا ادرماعو طار وون رللكل بها مز كرا
 يالرالباهزتكا ذ_راسام ا هليل ربحا هر هو رصم باس زمعترملار بم اهبو

8 

 فاسالا الكا اذا هكشو سشاللا راش رلا هتظ ةكتناوبو
 هلصتم]امراواذمانشل الجل اوراكل حزمو هلءاهتامانم جار
 تال وزصمو لصتوردع هسوعم هيمو اهي]يشو داما يش زول تسح
 1 بارساو هينامانع ك مزلفلا ده طخ ارصع ضر و هيتلازحو مورلارعت
 ١ لها لامراوصهضراو كإ زم برق هضرعو اخيرع روعبر | هاوطزا_لاعن
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 تالا ورج ادق علا دعنا لاقومطتو هنيرمصو ولالا

 بأ [>و لعبا هبامكزساراف ليئلااماو هنيماللاامايسو اجلب

 رواعمو عنف ميلا رجول اومن قحط لا طرا اروزموزافمزمكرس

 تم ورحم راش ”صرأ ةعمرالا هاضنمأر ا

 0 5 هجاحاشس | هوامو اعجاذاتاملاو هلحيلارمربكا هبالسازرع >

 سلالم 110011101110 د ل ظ

 طقست وكب ابرسحدر مخير وج و 3

 ل 1 0 كٌمملاواسح بنام

 2 1تاناهلو 9 هلال
 ورمل 01 ل روهيلاةلم للحوا 35

 مدسلا ا ايس هةر

 ّ هن أفزومسسم ا اماو م طنالاز نطور تتوصل

 داس < ظ ةثنالو هريرب أر اذا كار عمتص
 "ير فت مابه صب وزو ء!الاهبونلارخن ,ناوسو. ظ

 تالمربعزرويمزعب 436 ناملرتيعطتسمي فال ظ

 م . هبحاون د هشولتمل اوم تطاطسملا بيعي بح تانجو 0

 2 سلس طاطسلا اجامل !هررعوهنوتلاا]كلايهزمو
 "رج طنا .اووبررننكسالااماو ين رافلاهلجاب

 0 000 هرانماهمو هل علأو 6 ةرملاوهسالا2

 ا مل] مارلي لصبال تلم هايل عمد رعاة تمازج

 طاطسملا طجزمو 0 طاطسمل نس

00 



 سر افهازازمإ ث حر جيالخاساما لا

 ظ 7 0 هلحرصر او توسعت تجول !رورم مول رضرا

تب ([41 ملال لعمرو 0 عطر عراب <هيولادوزحإم
 4 >مط

 ١ كة مورلا عاصم راها ايلا هبا با! (حزم ٠ ليامرنسءنلا ٠
 ١ طارت عرموج هزددورلا يكل 0 ااا علو لطلورسع
 1 هدو هلجمز ةردعودج مورلا يما زاوعسزمهلوطو

 هالو رسلارءابدوم و وتلا رم وحزن زاك دورنا! ةيلسل العم
 ظ ديب فرح لله هيت الع اجا تاج لل

 ظ أ د قط لا للا دعو رجم 2

 9 اق نورت ل اول لاعرخال[طتنل هز تيومسإل رخل
 عطاط هل امها ير كولو وراززم ةدارخ رمل | وري هنرم

 ] 1 1019 ا

 0 . زتلاو تاعتط روطلا 1 ا هن !الاورصبلاو

0 الاتات ةجاو ااا تءافش باير و روحت ودع اويزعسلا
 0 

 لماء كل دكو 4 شما ناهيواللو بلال تقول حسام

 ِ اكوام اتم [صاعلا ب عامر وسير ايكماونو إلا طش
املحإااه ان ةيطارضم م جب خو لواوار رياداب فقول يعاب ب

 0.  

 ْ بلغللاانب ز حاجا الملا ايلا كيمو عمد نزوعيزواوط

 0 نست املي 00 و ةرلا راوربقلا حيراخ

 0 )هد برابم هببرطسالارجملاراوسر نأ 0

 :١ م سد لد دحب هس الو رس يعن وراد -

 3 الراس دس 5 5 0 ا
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 هدرامونرطلخل,و . ماي| نس هجابرما هدوثزمف م
 ( ل وارس هزه هن :رارلف ةروق لا حاب لأ هءاشاملا
 هبطرفر موف ماب سبح ر بسر و ه1 لاو اموبوشعأم

 وسمملا ام د: طولبلا لاصحترفو م 7

 هولا دبطيشرمد أم امونومح ار

 هب وع رق ز مو 0 هازاصونوطل ا . بلر سإر بح
 دكدتك

 هيت 0 2 0 ظ ظ
 وحر[ هصيسارمو مايأ» ذه برهم هني 000

 هيبلط 1 أورب وطوط رن و امونل عا [هسالم هير
 3 يمتع حملا امه هنأت 1 احس ا

 2 0 4 اذوصمأم د سس اسيا الع دجارممضداب رعلبا اولا | م 00 ١ ةتووهأ/و هالو هبوزسةسرم/ ن 0 عابامعنواو
 هد تاحاوإ] ض لانة زد هتردٍ تبريخمالا 1

 0 ىد نحرك لب .(رس اه هنن كعنطع ْ حوطعو ان مووط و 0٠ ادداعو مزاذلا وجمل عرب ع منلقلا رجلا و«ئوح فان رتل اذ يا 3

 1 ا ملال : ,لإمط هاوجلا
 ناسا وون نهذ هانز لصف ظ

 مرسوما نومدوسس
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 ا

 0 خو قو هصيرفاكوا هر ادو هقدرعم عصا و م زمالا كس )لوجو ودمر وام
 0 ا ل رسر حار يضر داهجو !زويلرم اعلا و مايإ لوا صلع ادهز اجكزلا بلعالا
 ١ (زسومموس متسول اد مارسرو | دالوا ضطكولمةالاءلع_للاطوارب يعرن
 تدع هلد معاها _هازمطعلاعلاد ..اهبلعروبلاغلا هووارئّد[ن رها»
 ل وسلا علت برخباازمعهبرب يزل افراد كلام بهدم عاتق يلع اوبلغاو
 (لضتيرر الل رين نا[ زمتملا ىرا وجل ورعان المعقد و هسلا ملكا عز[ حوسلا ال
 لاول و جرشلل اغبلا و دوبل اوم عفت هرتكا ةراسد تلاداهلا جي عاشوربع
 | © روهتسلاوريوتلاوزمسلاو تيزلاوزشعلا وم هزل اةربتعلاو
 هلحرمرورتع هرب كارصم رز مزاف بيرغم لاي بت افاشم ا اماو
  ارصمرم_للدد هاهلتمراورنفلا حا رطارطزمو اهلتمركءارطاملا هقربز مو
 قتال وسلا دارءاعرمو هلحر عروش#زماهرلا ترهانزمو هلح رون هتاورتفلا
 /رس وخ مورلار حش روش و بمرحملا مخ ذر صمز م هقأسلل ا عيمتش هلحرم لب وج
 .هنسلا هفاع ماهحارتساو عدس وب هزف < !:نوادعرت برعم اعدقاجاجد

 رهو ميسو هل دوز ملازاوريفلارمو كن كا اومديوح

 اسكت دودو جلا راس مو هجر دوس رتس جر يدع ا هكر فطرمو
 ظ هكبنورصورسح ايلا ثمان 00000

 ل هريقلا رمد لحار مر امدلي را حاراعزمد لحم تس هربصللاق ارمافزمو 6_0 اي 3 5 1 5 ا 3 ا .
 شازنالا-باداسمامإو . 4 هج عروس: دهرا و هسايعلا
 . هابفلا نس رع لح ممجسا لاو 0لجا عىل هءلسسإلا هبط شرصزاك ٠
 00 _ هذول هيلطبرعو 4 اموبوس#تبل هيلطيملا و مارا هسج صخر ا هيطرف مد
 اهولسعامبإ زوق ملا هبطرفزمو مايا جبر | هروع هنيزمملا هرشتزمو ك مايإ هوسع هرفن لا م كل خانم ةراوهجلاو مايا ىجداهشابجمىا هبرف زمو ناعو

2# 

 دارت عود قرط اره ونزمو لحام _ايرمو كاراورسعلا مو لم .
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 هيظعمر وحربربسو ملابس هانا او 207 هاطبلطج ] ردورمإزنال رس طفل ز مدد زاشو تاهوبر درخوجكراضنلا ةقلالخلب 1 ٠
 همزمو 0 طل طدهراخ ا ىداو د هرمبو هدراىهفلالجلا روعنو هسارحلاهوسلمد»

 يراسل ريتا لذل طعوس رد دل
 هيفا 0 لارا فاصل رساومقلسن(1 13 مورع
 مدير لرمحلارسانحا ارد 0 فلل اا

 هقلاارحلا مخ دريع رمكرششلار ا هجحرهالار مو مهنبكر || رحادلا وجب ذ
 ( مهو سلا وامرسرلاو لوشرشإ .| مورم كسلا دا عهلف وورتكلاو مقولم

 اا ا هصقرس ا 3 3
 برع او أسو ارنالاصراررب :رإاربربلاو هحرشالارمد ظ

 0 00 اأرملا ميلاد ىرصو ا ند
 ل ةحاورصو هلا موهدوهدمو هن رواق اناا مقر 200
 2ب اهناطواف همايكاع5 7012 هنأيرام5 سس ارملا
 ردا رات روشرتةمر اريل: زل | ربربلاربإسو قيطش هنحان
 هرطرف مسوهملال خر سريا مالأب مدس وهرساماو عورل اوه شرم .

 مدرب هرترج هنزل | هرودنو هعينسزاكس مه هنودزموهداوهاماو ظ
 ةنرببلا ةيحارب ةضف دف >اعماوبو بنهزلا داعم[ لارا زنالاسو و هربع

 ابو لامر درا داس رمل ارا عم عضو هيطرف بولو هسفرمو
 تلعن اهورادوسلا راحو 2 ل اهليبوزو 0 ريرروهس '

 سيح بعد مورا شو اوسز نام تبرع رقبأو 4 هلبوز لاعش
 اداوساودادرا درإو لاو بومحملا محلب داع لحدو# لحل

 لوزن هروبعو تال قمرخا 0
 ادوار عطارسو 4 0 أوحف واس تل



 ظ هيما عب ىزبا رازنالاد هلو هرماعرابخاهلكطشلا دعاها +قلاررطا ةرهذ - ىلا لارحو محلا راج لا لج رارنإلارمومدفاضا ىراص مد هقل السا دل صم ىراصللاض| مجد ردن كنس دال |صمرك؛ ىراصملارم رح دال مور صلع لم 038 اهم هبخيرش 11111111 7 ادعوإار رلارخامو
 0 هن مولا مكربا 2 جداوبلعرلعم همي صورا طإنح هردزحملا برعم ش لير مالا ربجرا د رهدل ود تلاراطو هاب يبرر ورابع رول تيس م
 ل الاولاد هبربلا اول لامب جاإ: لج تزاحم 0 10 1 دروص هنبزماومش فرعبال م يلهاجهسأ هد ظ هاجم هاج ماش 0 راهاماونمف ماطعزرم اهلك هلهذ هنرد ويس أو 0 00 هلبلو و هحارؤ ه>رأمو هزوهو هل احرتد هراحاكد اود هدرإلو هضيرتو هصقرسو هلطبلطد ناصح ننال زوردصاششم
 . 0 را در 0 0 ا أ ناعم هررامسل ا مارجلاد مورلا رح

 نا ا 0 وهيدصحل ب ,رحاور الأ هركق تاتهزم هن دور 0 هرغاو هروح وتو قاعه شرمو :«(سرصح ديطع هروح طولسلا صحو كديصا و لولا - دفح ع راداونمو هيورحرا 0 ل هروكد 2 لاش وب ردم فحيبورملارهاهيلاوحارب .جوهراتلكد اوزم هريس لاعتتإب نوي ككل له م موو تب اهن مكعرمع الوقفه وكسر حب كيسا حز مهرمانمرلا» بفن رقة را ءاعو انا عإجت هنرمواطبلطو  سارنالارباطمارحاومو نرلل هرفي يصحرماعو راطز حو مكسال الو 0 2 هلم ؤراطإ بحوررجو 0 بوش ارهداقم 00 الم ن هنشحؤ ِهْرعِل راند فل اع بولا همجلبربو 5-1500 اودي يلو اول نوما 0 ع ,رعو هو تور ضر جبال بشرا كلول هنول
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 هنرم_ميطسو 0 سواورلا ل هلاو سالب درتهاوناالاهصيفا زماهرساب 1
 72 ف : ناوربؤل اف 0 هرمإ للهم . حر يىد ايغم هلل ارسع للا عارأ ا 0 [هننأ ! م* .م بعمر ؤو باعتلإ هننارسع عظماكسنرنلا ميل رم همازكهناكسوملم د راعروريش رت اع[ دور هاولوأزرحمسمج مهوراوؤفلا رس 3 ا : : 7

 . مهنرا ولا نرلإ ىواهتم طعاهناورازمالاب همطوفالخ بعلي رضنأب هنرمإجا
 اي

 بغلاطماهنانمالبوزاماو هاهنعإئتاو هله سالسعتنرسسارإ لا هداددا لد واهيزاهمانمو بعالم ناتم سامو عدل غراوزتلا داحت دنا ساري عما مهحلملاراز املا بلهل ]لا ماهر احاورو برحطامالقاوب
 لادرسلادالبو ٠ كف نادوسلا صرالم غانم تومضي عمر ول اياه طسةهسيزمه#و

 آف زماوم_ز ورغس هجطا هلو هنوجطبالمعاالاةلاوملازم الشال رعب
 مغسل كرولقسربرلادوسلا ملحملاو السل رارلب [فرعبالص كل دريغو
 بجرم دارس هرج عرس م | ال( هبل اراك هننداحتال جحزنألو هيونم "اللف -

 حس فاملكإ مريعوملاو هنوبلاو هنسجللز ترادوسللة لا ملادالا سل هنالاننواعصإب
 هامه وهش هزافم طعزايتبلا لام و بوم طماط لارعلا برقة عروررموهنم

 ا لوا ه ارجضفشق رفقا هن[ ال[ هصيرعر الز ادوسلا دالي '

 9 :© اول

( 

 صر سو اهسيزواغمدلعم هنؤبلارضرازسداهس زو اغم لعمثاحاول أر وز مر ص»
 8ث كلسملا هبوعيمل ىوعل هحوزنالا كلا وتاراججا رميت لامخما اول سل يلا
 1 ردا لر سر م ههدرعملا حارخل هعماوح هزهيف كن مما راسو
 ا نذل أ وهف برعم ارم 4.رخلإاماو
 بلاد عورلا رج ةوطم مارا رحل سلوي طبخ قاهطتسو 2 ارن الرع ظ هيي خعلااهنسرمو هعشاو ههصخررللا ورش هضيرع
 لا مه هذئس ملا ديلا ىلإ مملهسجنلا يرش عرعر مدخاصهشيرفا صدا
 هس وطرط لا مهلدلم دالب ىارعمرسرم دال, كاع باجي ارم فلام عسل ٠

 رقي



 0 سما _يو وماؤو ةماعر وحاول وحو ريب تسل و طسو هنبزماوناف هقرباصات
 ١ نالفف_رسيلرفياوطاؤنحش هبدابساج حز ماوب_ؤوطبو هبصجمدالازم
 2 كاناواولعؤوساف برعم ا طع طونلسملا هه از سع عيطز /لار صم زم ماع |وبل أ عجرخ
 2١ يوصل مهيزكم هنرمهو مشرفا ل عزموم ب ججلارشارطاماو  زصم) اع
 2 هطلماهنات هبرهملاامآو  |ل]جهنيصخر وكلا هعشاو هرصخ مورلارج حاس
 ظ دوه ساريصورصأ ل عوجو مالا ئبام اهسو برغل كبع لعمل اهدلار دعوت صسا
 هتاسأو هيصصخ هريش هزم رش وت ١  «ريسوب د عر اوريملا مهو راوريفلازماونلا
 . قمالسبت 0 ا ا لا
 70 00 اشرف دلاو ىراطاوب وتد هنزم هقزيطو .. ءضيضالا» برخملا
 2 رىورسرحجو ق اهدالازاجرعضدالا ف رحتر سلو ناجا ار زعمرعلاو اهب دمركم
 ننام ضع دع هحسلاو بصخر مور يربلار م راوط بفم اعمنسرم عر

 ىقااوصربعت هيصخح هعساو ورش هشرمرعلا طش طع ر وحابو 0 ل رم ارم
 الخ ضو هبصخ هعساووربم هشزمهريسمبلاو () هليصخ هنزم مهو هبا د

 لأ ساومتالأروسلا» سالي !وحعا مورا برب عو هسامءلبزاو 0 ابرد ثعام] يلا رعرعمربر حار سواهم زقراط]ح هد زح

 .ايزا هنرما جدر نيد دبضنل و جوتاوظخحلا
 مت وربرحو رول اءاماو أله

0 
1-7-7 
1 / 



 كث ١
0 1 
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 رجلا انهو سرع مص زافصنوهد مورلارخ عر تضويف وجم ا اماد
 . تسل او رصطو يرهانو هيفب رركأ د دق انام لا اماف هس زم ضو
 سارئاللوهم ةرعلااماد ملاقاة لج ءاعض/ئ اعف هل دز و ويدفالا

 نايدضعا لاف ونا هعا_#ان هريوصلا أ وعيت
 ةعيخلوح مورلا ركز جرم هكربو ةيرايكسإلا يت 3
 م 0 هبونلاوخبا امس هيربدلا تاحلولا
 ٍقاهقربداعام طم مرحز ءزخا ام, ارصلارهرخلب رلا مورلاركمبلاعد
 هريرجملا ع سنن للا م هقربطا مرسي ىلا م هيرهلبا لا ميرعججاريطارطا ٠
 ىدفالارسوسلادلا« هليزادلا ع هيبصلا لا ع هدخايلا مدون
 كثاد حاج ءلبارستلا لهم ] مر هسوئحو هراعاهارؤرددل هرب عر تنم م

 3 رصعرخر ([ رم ناوإول ||عطعزتمو هلبوز اهساوهس|ر وزم ظ
 ظ

 كيفلالما لح زمطع لا جاو اميطعت سل لنالا اماو
 قاعه درسا مهبليمشإ لا ميس حلا اع سرس اول لامن هروط
 هسيان راب لام هشيرعز بلا مهنا بج م هيلابج ذأ رك_قراطإ ح هوبرح
 5 اممددخس دال | جاسر اذار ١ مللا >ا/س امإم مس م ديحوطراطط ام

 قاوم قح هتلالخادالر مص وطسدالبع سكسجعدالب بوغملا
 <! عامإ هر وص ا” 1! طف ارلا ,

19 
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 داب انهارمه وهشالاكوس اهدرسل همطعهنيرم هفورسراؤل هيطحلهضرعلا وج فارعسو
 حي عسا هعطرؤس عض ومي لحاسلا عوز داحلم عرضال# عزا« رشا ووسام

 انيس رجلا جياد عيسم محو هد هداع رص جي وتلا
 هننقس 1 / ذو هنعجب »كلاي ورلاوعرصخا الم بحاصزا ا

 [هريشل قا ام هضرع هوز ومره كار 0 عى نوابصخ
 5 دم ودراجلاهريشل هنيزم هو لسا ذا طنا | عربصتم مالج
 الالات هلو نصل! انمالأو امو طّزلاهضارار روك اديس لإو
 ا اال 9 نصار ناو مدد تزعلي ةدالا
 0 7 اوس ارع هيبخإ_باعتا ها 0 . هجادجل ل صمز لاو جوال هقدر ةاومل هانرجلاوهمزع نزلا ةنرحا

 ,لداعم 4| ودور صمؤ هيؤيلاو هشدكل) ساما ملجم مدس رصمو
 رع هولا وجوجل لرجل ةردمداوس بر نرحل ل معزلا
 . اهبابحا ميو سا مرضراو لاروهو ةماعلا نزعل ل هيران 216 0 بانيو
 ا م هبت هضفال ه دودو 0 ا ال مزاوماو
 -رعل | اه اولا بوغنو ىراض 22 هسا صراب طل دصس مورس !امو
 2 مزاحامد نرغك ارجل ال عزجاسؤدأ ]وسلاو اورماسلا لا را

 ١ "لما مورباامرعلا 0 ادولرتكاو هجم ا
 0 كاذاصس مرملا وراح لا روعلل مضر لبن للاع عضوم شن لجوا برح
 اهدردمإيزرعخد نهشخلإرم 1 و بيوم أ

 ب 0 كيعبئراربك ارواح مع 0 ع ارقو ٠
 00 مالسالالحعبجاهن اداهعرواخم هرعلاو لس را ا ررعكداجملا
 لوك درب عن عرار" ف لوازم راج تل و ج اهنقأويل لدا راإءرمع
 ك يما واط سمرماوي عا اماما رايت( لد فشق خلا لد ادور ممم

 د ملا ا



 ا

 رع ءاررواملا ععبربزاوهوزءدافرخر دعم رحو دمداخاوم 6مورلارملالو 31
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 'غ هولا :اجلدأو 7 الا نالوحا حاهنموزصمو ماشل اهضرفاوب هراعل اهمأن ش ىذاهس لحب هامورابارم ميال خأن و امالو رجالا عيونصاهيرمللو هناسإرخأإ و عار 0 لة دلمع ل رفا ملت هدم ايان زال 0 ةابنح ديلا ويس« اهنهكار او هلجاوس عام هرداسو مالسالا دالب درج ا ازم هفصر يلج كليف عرصد 0 عورر ههبزع مارماو يد هنوحسملامازخلار اهربعو كراحو لاواو فالاهنصوازجرتاف ٠ ااصوصح ءابنسبوزلاربجلا ررطمل اله 4 هرارقمدلاعجر ةحبصم معيد 4
 وسوي ز موو مبرداو يزول الفرج طنب دعوه مؤ فلي يعمر «داهشور علا اره ٠ روسو ريل وز و دلع نرخ و أ

 ىيبأو اهنوريراندللو هدرتل مما حج تبل وص ميلعةن) ميجرتالا دوه هلازم يصور عرزو خبزا د نماعوربعمص هنرم له لماو 0 ةياادوعل|لجئذاجلمو تلا جيرارا دعو وس حرت رمد] كيلر م ودرج لل عر ملف وبكم او عضاوم
 ر «لووطع ترعلا انججلا وامس[ مورماماو نو كزالع ها لوسرا زهعدوهلا ١

 رجل رسال يانا تح ر يصل الج 1! مزلفلارجر مرر حقل عر ردم 2 2 8 4 .ذلارجمرزجوز مرابزممليللاودبلا رعئالد

 مي

 راد صرضح«اوزاداعاماو ه برجل دابج ةمانشمدرمجز ادابعوربر عا ور اعلا
 هعمل زمرفر دعو ةبروطسإلربراجدشز اح طاير وهو هلححا عجور طنب دام
 . لاسر وه ابهز ا كل دولا 20ل/ كولتسلا معشر كامإ اههيزدرسجيورسرافزحرمو نانو رجلا اعراس و عربصمم هج ضرع ع طعن من وطب ارم ماو حو تاهورجتلا
 هربغصمنيمرابوريمو ترج اي]صمشراسس ا.د يل همرصخوؤ دورا لأ عمخ
 - ويصخرسراورباسله ضرك كذرابو معز هرب هنيرموهو هباسجإلاومسر_فاقالا ٠ قااورلاىزينساعشراهنمر اوم زمرد اهنلمرثل | مدربط سسخ/زحاشلا فعلا اومن من انس زوج حج و رسراف مارا هالو نر احر اهضيعوفو ماع

 ١ هاريس لا وهد مرج ا هليزس هشرتفهزحاشمو عازم و ىرفاوبذ مربجو ةيانحيزب الة رسلا لد مرا زا رولا فس اعجابي كمون اس 0
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 او

 ١ هوامدإ اسمالو |.للاناماو راهنل ءلاردللا ]ل فاعصا وس سن اي زجس ماا |اهنل|كلنهنال
 ١ تيخاوهو اراب فركنر اكفلناو م رلملارسامورعفلا ازمه 2: لارا كلئرءف امص
 ا هندر>لع حيرلا عدوا ذا نجي هسلامهراو>هبزادل دور لامالارمرحلا ايم مام

 ١ كيم جلا جرجترملا مني ىلل اذه !حربدعسلع جيلا >ريكريمسص خلا نيس
 ظ كادو سن هريس حمم هرارسور حبلا روش ىرحإلارل.اقماهازجار 0 كر ره

 ] كواسؤ|سسرلاو بج ذ دا بور احإ ءاو ل نالو ب هعرمحب الحا زاروزل

 . اياولال] زكر كعمنمم هل. ئذاحا ذو اهوتميوبالاب دب رعمارملاركلس اناا عيجوم وه د جيل ار رءرسلاب رحاوم | طمزلسو حا م# الفاضياو م عضوم رهوعرل از ميسلاب رحإو ها طا]سو خدع ل يبسحخ_ فرع
 . ناعكالجز [ي عير ردي «نرعز واجر لأ زرع جير علوي الل

_ 0 
 اش عميبامجرشولوللا نزح لع ومو نس كرا لطمووتسا رج وهد
 2 بليرس ىرش ل |هز واه و هال سالا ١ ١> جرخرا ااراعزجا ذاع زرع

 هرانك ار وهرهلا از هدو نجيبلار اراد همورتي الح رطبلاوفب عوهورساور كيس
 ان |كزوهو هبانح وه يت اينهناف هرصنلاو هبانحرتب اما هر ه عج ْوطاعمو
 ١ يل عتاشمللب ءرجزاواواو .رجلاراههزرع هسفسر و لسح د ادن ال فوت
 تف اجوحاما ردو رجلا د هلجرلاام ىرجل ب علابها رسسرموخ ل عرادارع
 تاشنخ ضو ا اره طرصو رم ا فوإيالاضدالا عوز  هنكل شر رابح رمسلا
 يايا هي اعبو هيون يللا ركون روط انهنخسن تقرماهيلعو بكه دوضسم
 مدانلازاالاربسلا|هثلامنم جرخولوللا رعمهبو كرار عتراوسدبانحازخو
 فزعملا ارهرم هسصشلا هرزا رز افتد هريعميقلا تاج زرعلبا انهزم توا ذا
 لذاك ءالاولوللايزعم لعل الوولوللا زرعمر جيلا از هو بيزيزسور اجيو ن تحد
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 هكولس بعصنونرطوةن امج زفر طاماو 5 هلجيم ريدا هلم ربونع مضرب |
 00 رجلا مين رطازاوراطتلا هد بداقتلا هزل هداف 1

 _ كالو هنوحلس امإؤرمهلعرعي نزع ورطملا ةاررعاتوعردحو ناس لحاسلا ٠
 بجنرادارعوررجلالماو ن رامبو حارات برطتر عا واعربام

 هاحرمتتع سمو ررحلام ا مرسلا مو رجب لعاوبموورطلا ورمفوهو طولسم ٠
 لا اربع ماع واس ميهوبي 0

 هاليلإإ هاربعل جامل عقد اما تافاشنل ب [رماهلر اضل برعلا 0 يدرمامامأك اهنلا

 هنصوسراؤرج هروح  هاهتقوعملا
 ماس واهيزصسو برع) راد ددرع هنافرسر أ رخص المرتل

 قيال لع عاف لفل. ىزس هرجنأ لهجات ىلع ادراة كال (رلا ظ
 3 اعمل اهاز> زو لا برعلا راد دوز ىوطب ممل لاوس وتلا

 ا |مراومعملا ا
 نلططاسومورازلل | اداوسوزرل ا( رامد ارد نومرج رحاوهدلاس مفاربسللا ٠
 اعطت تنل اوما ومس وحي فا جلو "تاو مال لا 0نجوم

 ا تاو او را 0رصلاصرإلا ظ

 / ليبلاطقلم هنرم لات هرل زداعمايف دل هم .عحرصم دوزح
 هك لت م رثئداج يحهن زلط[ يتمدامو د مارنعاو/ اق

 6 اذا عمد علا لارا اوبن هيونلايإ هظي ديو هشدملا 1
 .ناع هاا دسم ل و| 2ربارح هبه ضردحت م ا ظ
 ةنالمو مرلمل ار يس ٍناورملاّوطترطم ىالخ ام هزل. 0

 و خر[ رج رجار عودا طلح ل
 هريس ورطو يدعم اةلمرعترلم صحح 3 ظ 2 ا هرب د مزلعنإ لا واع ف جرخإلا هن
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 انوش وعل واسغلادر جلا جدر لو دعلا و عزجلا اهم جوحاحجا ذا
 0 هريوهمهسزم ل رعو 4 هراخارمسزم راد
 ا قب ا ولا ل نارا ارجو *أ مال
 !هكراو هج برعن هيضارالا دبا( ب3 3 هروهيشلم ترسل

 0 0 زررس ١ توهرضحو 4 اهارماهررعاوحرازمد
 رب اهبددضرعلاعااواود ربعي هزم اه سني توموذجو فافجالاب فر<
 ىلالزم 000 عرس م وهرب اهب رفيولشا|لعوتلادوم
 1 ار هورجتل يس 0 0 اههرعت

 ا 7 0 داو لع فود نال زج

 1 2 1 [ ا سا طاضفي بالو نسخ
 00 اعوراعرم انالافنو 6 ةينانئداو 1 ا
 رام اون قدك زج دلوع ولا هبمؤرحلا هك 201 كردنل
 علال الما كازز 1 معا هو - 9 (لصقو ةورعلا ارحازماوبو ذرعلا + عهد
 0 ا 0 اجلا :ااسالا>الم مدر داش طلال
 ا | ع ورحجاونلا كلن [ريكرم مو ىولرسمان 3 مع حافلا يانا اهلع بلاغ ردت اد اهلاعادورحر
 ظ و هلويطخملا اهم 1 ملا رم عر
 از[ 0 م راها ههماما انه انهو ىلا يدرس فرح مل هبحليذلا هارشلا
 . .له» لحإ نالوا رأسا فراك راو علبوارج:راح البراعم

 | 9بفوع حدا هلو ربح 3 ا عال لارالا كلذ
 1 50 تااطهر 1 ا
 5 ل 000 حوررو فيلات

 هريبشد 5 ور حب 00 2 0 3 0 0

 ا 3 وهلا موسجمل 2 هد وعطر هي - نجح ا يطع
 ناليغلا) 4 ونار ذي هحب دو حلا 0 ايراني عتشاسال 1

 هو 1 زيهكسإ



 ماو مرسلا دبعرمباروزممهماملاوررجاواصت قحماوزتحا ليام : ّْ

 كسر ضرع هسا ةلرمأ لذ قاوم حافر هلإو هحربر زهارحم اهيرافدربرجملاهبداب 1
 اولا نوماس مل فاو. مرتوجرا ول انا حاس مولا 21

 بيكا تر ل انو 0ةزخاو هسفممكرلا
 , نسم ماننلل لا بهارل را ريوةرعرخملا هنذأب
 اينافم لادا ىن_ٌريلامو هقرلا ك/رسام دارغلا برعل ه>ابلا هرم
 00 اوه زهاب 5 ا ورضمو تنزل :ل رمومطل جامو مار جو خلو هرا ارقلراذ

 ىلإ لدا حار وزم لوطو تمارا روعسلا ر.ع داليا ل
 اهناقدماهناماو 0 راسل اج هدد اجور ةسال وصي ورجلاراورسمإصسز| ظ

 هانا هبفرسو اهمزعرامزافلارخ ل عورتماولوا هكبتش مزاج عورملا وعلو
 در تعرموخ لوا وز ضرم 0 ,ونح3 هكم دودحاونلاهندر ابخو .ورتترحو هر وس

 فاضل وقر :ربمَم هو | "لما, هوا حزما 54 تاي زوخمل
 2 امل كرالهس | اههرمعلا+زانرافترشجورارخو رمل الءابقرم
 0 طلورارحير كم و ن م>الرماعنصبلختز احامرنعن اورو امانا ورتكاو هرعسو

 يا سدا لاهل عج اهو كلعرسرم ربك دكار (رعرشل مدارترجو ظ

 ساهرا نا ار او هميم ابكي 00
 0 يسوي حادراةمر عرايا الوالي وهلا لازبعإ ظ

 معاند اف ها ولم ند اهيوفصلاو وتلا تاتا
  هنم عفرإ/نرملابرهلورملا كولور معاك ل الق فرحت انوهو برهم
 هأيهو عزا دازمورداكيرف رب سغ رم وخ هالعار| وعامر موعجإل حو هرجترماو
 ويلا لعلم وت جاصرلا اا كاسال دهورسرولا اهناسو

 عر كم ل نرملايجرسح 8

 0 امد عود او وسلك زدت دوما رار ععرورملا لاحزمروهشوم رشم
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 . عيطيرسو هيرمان موصلات ىدربلا وري و اجصلا الار اجار ودرومالبا ىلع
 قرصحاو |سجل دينارو ءدوأو تاتو نفيس وتب ح
 (لوثرتن هفباط نعد يزال .ى ا وهذ ر اتش ادد هريدل هابعهبز |هباعش ةيؤاطزم
 . املا اتم ا رجا جئوطررمد ل هب معم جملا جك شددججز هناشسبكاا
 "00ج رايسلابا دال هنيهحرايد مو هن امد هيوم هواقألا

 (يقارطا لب ولعس باعالا لش هيداررهو ند. هامه جسر يع اهمؤشسد كلارحتتلا
 000 !/بارجل/لامسا هامملاو
 0 اهسرعو ءخاكا وررط د عيعولا اوالارم واهو هلحم لعيزجملاموإ «اهزادود
 . املا عرلا :بلاعؤإ عجور زدحم هبل .دراوم امنع ماياؤير هاهبو ل ايما
 ْ يو ةتالولوياودادم برر حربا ور حرز بسس ارسو مومو عايتاإو وربي عوورتل عايض
 سمعا صح |ريكيسسمو ق اوهحضيبهلابرع اوداصت قاض رجكر ورعد
 © مايإ ل. ماشلإ رس واهو هندابلا راج وفدإ هاوروكوش لا سا _هدكوب
 0 ب ةقباطرامدا:رهدالا 00 ا
 شل لاروز [روزم ل اعرب وربرخعلاوهمايلإ رز حسز الأم هه صو مهعارمأ
 3 اءاعلد ٠ 0 ضاوعيتاورما عال نالا در انالرممرلاح
 : ا|حسودرصللا هيدايزج أ هدامسلا برك هز مرورا دوما دلال
  ةفميلالدعمز واخر | طر ارد وفا هوهنتلا تزجاذاذ لساوبرم
 ناخ دوج | صنر الإ يره ى اولا دلحم كعلبحا وزع رضرجلا !بولولما
 هثرحاذاون ا ا وو

 فم هزاع[ اور 1 هنهح آت ناق هنزم ارطرع

 للا 0 قر يضهر مز. امه ورديت عحل اهراس ا رع
 اهبرعا ور ضوو ره را لاالوحومب فرم 1 ظ
 ايجإ اولا فرمراخاورمجلادهدابو هد 0
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 اننووج لم انؤساومإر وربه هايؤيب لايجار عر حد هللا لا قولا مهخو
 اذ [ يدياضنمراعلا ؛لابجمقتو كلانالال ابالي لامجفاخصا لس
 ايلوجقفراطلاونم وعطف د وطماهسم هياداونمهحطف]حشاراهتطس# .
 هارت وشك الل جل امر عرمت الا هسنس هياماهبممعطفزحهدرؤ ما هنربداعإلا هر

 كومو ل مولعممون برسل برساول هقانإؤههسارعملل| لاو ولاد وت ساوب» ٠
 لب كيربعاوبر صحو هو ماثلاوبرطمضبوج ]ار مسد[ لعماشلا لوازسورعلار»

 مل دره رز[ تجنررل هلال الاسد الجوال ظ
 داك مزاملارخ طع ربا و 4_ربدمر الفاو مين عسا واببجش

 هلينفلا ماررمو ن تاوبلعكددف هاطغمرببلا له تادو ب عسدياسلا ٠
 بستم اجاربرم لاو ىاعتددلا ل اوماكمبرملا بولا ب عشاهئمراجولا
 هدارلا ماو طور بكإ)! هدر لس جيلار هواهم ماعربا لريق وي دملااماو

 عن مل ساهبو ريس و ساهن يعط حي وداد دو ف ريفزميج
 رق الل هتبارخب و اونعزوامس زم دااوط ص يطاماوبو طلو
 سعرانسعؤرم , امد رم واتس اأو و هر انس ىداور خا حل ربصخ م - بدو

  صضيمزاحماسراسا/ زوبر مو: زماو جداول | ]زج ) وطو هكمدلا بهاللاراس
 هباس فرخ انها داو يااولا انه هطرع و لاخر سكرنالىداول اره
 فرجؤ و لباوربر لن و ميس ل هعقو ف ااتهل يدهنو ف هرداسلا»فرعترخاو

 لج ادرصحربر خو ل ةايزرببخاحوخا ار زرباطب/ لاه اهتم
 «ناشواا رسما فو أهنو حئدذو اموإ خاهبرصحر مل و خقرزووربمل

 . زوبعلاو كر وفاار ان طعاه روز ضم هداوإ اهون هلارلع بلاط قارءالع
 هر ولم صميرللا و عشر عيصرضح هريسجعلا و ق راو خشرببريعصرصخ
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 . بطتخراجويلارمملاو ياا يهلع عم بو او مويدعمدإ لص هلاز هدر بد هعربعلاد
 مل ايلح يبلإ صموريعلارسسو مديري مام( هصورل و رخأريش 1 يسع هرم ينل و
 جتيبمنل |! باب - اةيرقرغلا عّشو بالا لخا د شرا زرع داعإلاه فدع زاجوإ ّْ
 ظ 0 ؟وهوملشلا لام /لربلب وخط عمسل ا عيراخأاسكو ل هسرطأ رس
 0 خرتلا رسواوس امدونفحلاىداوو هننرلبارهاكعاضرف عياضاوبريوربجيرو مالم ] اهملال احلا ب رداوهو هنبرملا 4 امس | بحرجا و ك هيرقل همس :راضنإلا
 ا بارخعإ ضلال ضتكاراربع ماجر هس اورواهسونجو مابا رعد( كسرملا محراب
 ايتلموهنرملارموداووسعلا»و باصحاورنل او وريم عيضهنرم لا لوهكأز) د
 هماملااماو ١ 2 قةئلا رانا هيجاتل ا كليرايإبرعاو هكمونرط م ابارعيراذطع

 ٠  تالو امو هنياطارماركدإلب جت كاوعو لد إ.ل عاولا هنيلمز وداؤشلفزاب
 مت سلاوناالا وويل هدرجتاودرمو دج هحلئاوناقرررهل ا ماو
 اك و ذرنجمز مل ىو هريركىردايلو هطماةلادارج م ورمداورجطننب دع وور اجمل
 ظ 0 ترتد و موتة مل مراج شوا موقحأ لق درع

 هلو عمو نزل ضرفداجلاو وعلو غلا تاجونو ىرفلاك> اد
 تكإماهضملجو  ةجردخماومورجلا طش عيمو نمر دارم
 ١ ةكولج راجح اررسلل لاو ماكاو تاراصلا وريث هرما ع مه ذرتلا طش 4 عاهممزيرطسرم
 ' ةيغصنرم _ هاطلاو 3 لس ءلاباهنار اج ماوقو اهنمد او الأ وزنحا
 2 هاهنم هلم 2 اودرطاو أوه |هببطم هو بديزلا اهرام جار الاكرةالك> دوج

 ٠" تال لبد مزءابقرابدو دعس ودان حزاوزرو  ناوز غابه طلع
 الإزهار ةناهخلو فلاطلا اوعلزبه |كازإ ول سلا ارصرمأر مدربا اىموزاعار
 _ريجملاو ن عضوملا اه كوس اا هرهز مز اعتز اجار هللا الف هور> 2
 ١  داندتاداهبو لاحزمدوب قرا يذاورموهير ادسلا هليلهور عصفنرف
 ١ كارل طل سارق حاولا ضملا اوراحرنالا> وخد لحوزعاللالافكالا> وا
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 '.اضلالغ وز [ىد |رماع بنطن |هنرعي»اورساممفرعو م هفرعرمرسلو

 0 ل 0 رصجؤبرط واو مامالامفوماهبزولبولا .
 باى د وردعدبو لبخ طباحوصور صحلا و فلجلا ريا صلارس مامالا ه شع ةاكرلا
 يلاامغزحإ خاورد »لا مرح لحلو او مجمل رعت اهزعرسلو سر كرير ماعر مهن أربع
 . اوهصهشاع اح فرعي ورلامعسلا كار ء لجل مر علا ارو اورسورضللرلحلا

 مبجامبعو موندربرسم طلايما هوتشعوتج مرح حو 0 هنو >مرجللو مرار عردل هللا
 اهذعررهردب محلْالار احام هجكردل وم درع عدن ر يمت بوري خمر اهلك
 00 ل

 حصرللو ل هيرش ل عزامد و مزمز_رسساهسطاو برتسدوارا مل تسسلواهسارم

 ل
 اهدنا هاد را لدمرجلاماو 0 ءذرغت وب الحيل خو ضخ
 فرن دوه رث.ا ماو 0هق م نموريس بارو ح شن اهننار بال دال مج
 رتب ريهملا عطب يح هزل درمان عدرالهيلهاجلا_فادو هقلدزللوانمزسار
 انننعلاو برخلم| هبث اص مامال[صمومو مار رعّملا هفل دزلاب وسبع

 نوكرت لا هيثرمر ضومو محلل اوضه للم اهضعب هشرحلاو .جرملاو

 مرج لوله: وهردإو تملا || رعب اوهو مارتجا لسا رع مالعوربا وسر
 26 عر ءرتكا ريجسارسواوسراصكارإد مرجلا هبواز لم ؛ب نا الآه ضرعإلالو
 ان لاول و طرإلا م هعس هرج هو هكم فصبر م|فاواف هنيزطأ ماد
 وخطب وروس اه لعو ديبجل هيه وهس د ايا هاهو زو مهل. هايصو
 رشا رازجلاوهو هلئفلارم ابرك هيوؤرش  نميسل رمال عيل ريفو اوطشو
 هل_ابال> ورش موهحو هحرف دل | فقسرمو هنسنردل حفتر تموهدور ئيشأ م
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 . (ضوهور هزم صر اطح بزعلب/ لام هكا كرير سداضا بابلاوداعتابم
0 

 . ناو رانكرلاو ماشا رحرلايرخإلاو ةبار جلا ركرلاب ف رعب اهلج ز انكر تبا
 قاملإب فرعنرحالارحرلاو هماق[ ملف ميش زاحدوسالارخخاد بالا نع ارمزجا
 مهرمرو مزه طلع ملا هبلع لطلاب سابعل [هبامس فرعت مل |جالل هباعسو
 را>ملحوهو هسرع ارجل رويبملارمهوزنل ارا د3 4 بدلا سو اهسامث
 هيلهاجلا هساحو مارح رمسملالا حجو رش عة هيما لا هعرتشم هرامالا

 مارت ار يملارمواوسو رسب دز رجرم عقر زاك افصلاد نرتز عمت
 دوسالار دلال ار جر اذ امص ا يع مدور موؤوس و هر طوفئرل !يداولارصرع
 ناكاهبلعمةؤز مور | عفش مرمج ورلماو 0 هورماوافصلارسامأعسملاد
 ردقوا» هورلا عر حرااكا : وتسلق هشالار الا ةيارعلا ركنا الج
  قكرغرعوراهلوهراعفبقو  هشرس ره سكاف رتسلا] كوه
 انهو ف زاعمصر مدل رار ازاسو هنمركاو عارسشو أو هبعحا
 هلوط عشا نمو لارما لن هجورس واهس د هكمر متاورع ولع
 دس مال ذر ابا زهاب | ح هاكورتن هسا هب ةريسر صر عور ل سسد#
 فقفاعي جاوا ع الا دلو نمر مدلول ساو اهلا لا بسالو هكم امان ورحل هبقعل نجوم مل امطسول ا مإذا فندم
 ا أ هوارصلا عبمجو جال بلم هعل >زطاو ن هكميإ امل فحل يسم

 رشم رطباماو . ل نيمرالا و رس ر طبر احموهو تايرعرماو ررص
 وافر سزاللاو .٠ هفل >زمازمالو اضم سلو هقلدزملاواضرسىداووبي
 | 1 نرسل ىدادوعم هرارطلادم كلر بعم

1 

15 
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 هماهت 0 5
 9 موز رعواعنص المو فوءر صحو رهموراع و رماارخو
 دج عارن عمراطلا مدع ممل محلنا وما قار سا دحزمز داي ٠

 بزاحامد ب وعلابادزمرسللا ولاد نسورملر همافرسمرضاورمخيةلرملا
 كيلبجملا جلا ع ورتلما رج اعجارراد عرج ارداف ل يعرب سلا دج
 مرفقا همايلازحزمزاحامو ناجل رمت سافرج لل هماملا خلع لم
 لمصر دامو دي معربا للرب علا عيان يح هرمحمل | هيدارباعاحجأرو هنن
 هضم ءاقوارمو مهو طور سا ربع راجحلاو ديلا وحار شوال! لرد امعلج
 اهي رضع ربع مانحلا هيدانل اوحلو مشل يحج دابتال | لحي زطامووارعلا هيدانرمث

 كسر كط امو فد» جملا هن داره حل اووؤفل والو بة لا فانخميردو .
 ٍِر وليا اجعرلمدصحا فار سداور خل عاجل اوحأو ع دامإ

 همز معمر داهنماهيملرجرمهنرلمأزإ 3 ةزماإ علا زمو ماننلاهيدارشوي
 هنطاه ريدا ]الة سف |جخارخلل و أري بيرحل [ٍصر | 5 ا
 باند ير ملاردر !ىرلا[ | عمجتو اهنم تساد هبال |ءهقاصم تناهراورغن
 هراضم ايم هش حمبشن ادد ليس هوحو طعون ايا ] هم احضمعر اهائأ أ
 لعجرد ؤاعنمرب[ر اجر ا رعب هيخلا اورفك وح عرازملاو ىرتنل ف اونواعتسم
 ابد [راصع هدا عضومم| كلذ اعط]سف ماسي لإ هلضنمكرق تاراع
 ليتم طسو ةمهحالاو لارحلا باعت م امهاهن اد دكم|ب اق
 تلا ضراورجل و عارصموهو هماوو دب ضرإلا رمد هنرم هيحالا بارو
 مزمن برن مافلا و 0 مزهر هاد ايلا و بارل اختم رضناكأز متمنرم

 ب



 000 ىداهسونخو ب علا رابدةررشوهازهو سن بالك ارا ىلا

 . افللاووارسل| ل |رعز دريت ضرعبولا رع 0 0
 . كلب جاونومطوعلاوهّيسْنبلا :لانوجلاو تاعرولوربطتل“ ل عزمت
 - ناش ايد درصارداركص ج | عرمارهد هنبإ ورام و وشم | عزمطل دو

 هاو سكرفوهفرإ|ذ ممس و مرعل؛ر اجدع تازلارد ع _ررستفاع
 عادا داعررم مخاطبا لارممفوحلاو ب اننإلاو تمهوهنرملاو هنإعو
 طساورجملا و هقؤحلا داوش ليعوون مولا لعمر سم لاو هفوثلا جاون لع
 درصبل اداوسعورم مكيرمر ارمم طساو ض هطحو تامل ام طواس
 ناحاي 0 بوعلارايرء طب رلاوهأرهف نا >ابع جلا واع تح هتاطمو
 "1 كيالوهو ىرعلا رابدعابرإ كيلعإم تمورساورخمناق لما جا زادابعزم
 ماننل مهرب ىلا هلءارم ةزعلارحر منام و ىزعل [صعبو ةويحاوذر سلا

 -جرددانالا دوا ير كير معطل نلاجلو نر داعم لا ضرطامو
 ' هلباسبجاس برحلاضرابو ف قارعلارحر عزا داع أر ازبالأ مو دردرحما
 برسلف برعلارابزب هاصنم باحر او يرن هو لم أو سا كةين فرحت ه يرن

 سلو طل هداو نانؤيلرهراوهقل اهل ارضا سوير تناقاماورعدان حرم
 ظ ل فراوط رحسافو 0 يهرب > لحلم طازإفيورمالداماهيب نرعلا

 ظ تر ابد حماه لرد غامد, فزاع ح هرب ر صم 2
 ضرأر هعسر *.لغنإ ص رصش يذجبز مح مدرلاورسد أفدر ادح_ هع ولرنمعاك

 معلا اب و ى مانتلاضرإيرهلار مس و اردو ناشعو دريردلا
 داب ضنلإ راحل ارخواومرل ابو ماما اومهرملاو هلم سد كال ا ءاجخ
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 لكم كل هلارسورمتردل اريام فاس مىررتالو هداغهيشؤ/انخلمامو بارخ واط حلا رعلاو ن ادوسلاوءاررمامو لانا و طبحل ا رهلاوجدجلمق جت: 2.
 هارب طعرراسأ ارخاواد 0 !رحلماد .مدرمل اورحلاط غل رحم ع/هل وسو

 ناينلا جر هولا رس دلع هزافملا اجر راس طو ليدل ضال ارزكلزم
 عجررلا رار مارعأو اهلاًنهاف مزراوح ربحا ماو هك راهنالا لاعناوربعرم
 .٠ هكاماماو 0 راجل ا ءرهزعاهروضمل اهدلنولر اجر افلح عورلا رمزا روزمت

 بوللرحلا عطرا لا_دوتللزحر عيزحل اذا دوت مل زو جوه يلا ارواب المال راجدلا ومسح جيلحلا هز عنحل !ذاع دال لم اهضرع هوت لدا ارلوطفربصلا
 _ ويح وهورخلالا دارو يطلع ور يجرحور عرخنلا مرا يرو تدبلاوغرأ هس
 مدجحورهعنلار عز ازال[ ع اونا عيبجاماو همام نسبلاريصلامكايلو م نسا ىعبدا
 عر مارلوطزاع رييلاضرالماو ل هلجلو ميدسلأو هيجل حل وهنوغلاك لاو
 هروح مفك طلومس راو دن تلارارإب راسو هيلا وهدوصتلارصر اهيا

  هيوخلاو لارغم مل اريصلا كا مدا هوسماوحه سرس مكلملاو هس لت زماوع جوع را ديعرساور د رماوضرع مشا هعيرارموب تنيلاضيأ لا
 هكلمتو دارخس مدل, السالا هكا مو هسطنطوسبلاب مهل[ لام يوسم

 اهلد|اياصعر عبالسالا >جاابرباسز 3 رجا درخخو ف جوبي مهمل دام 1!ارسلا ْ
 بت 2 اراد ل هصاوحو ةنافاسمو هدالبو|يلفأ ١

 . رجلا و هلطداعنصموهذ ل ا>ابعزعرداقركر ةبمرعلا, اب>كزمأ
 تدئبمحو »اي داو اع مطعت حن اه اوم ترج لس“
 مدزاقلا رحت عنراش رجلا زعراحملا [دهو بعل راب حوما كاش كباداوس وج ااوراملا عرس مدلل رمل زحاوج طع ومس وهر رعد



 2 ؤارعلار مور توهج رامبر ةسرارعلا ل ءزلعلا رمد عطما ذا كنا كلذ كامو ورا مر ا ميوسسططج ياك لأ ملا ر ةنعطم داد هرجار»
 هطرمر ولو فسعرعرلا ]ع9 _] خر ماهم كل دلل مرا عطش را )اه رمد

 هله عطمدارارماماف نر وزمججربصلاا عر حلرشعلا ل ارائملا ازهزعد

 ك١

17 
 ي

١ 

 ل
5 

 ١
/ 

 ل 0 َ 000

 . يتنكر ماجر شير ايل. مالشالا هكا لوط راصرادنالا يح حلا برغل دالي وع 0 :مفظا) 0 8س 2-1 . روك هروصةلاردر | جاوب كارساو
1 

 .٠ هجم رروتانو فم ناعرف >دطج) مالسال ا وجا ل ريا مد بوو
١ 

 ! عتاعنلاو فطاعلاووحاونرطلا بلع وطه رعبا .لس مصل ل |ةزلملا رشها شملا
 هلوطوعارهشا عبسوب فان نافمورلار خام و نول ازهاكللا
 0 ظ مورسدافر خر هيماقتسار حا وهو ا داداج اخل ازهر هز محا !ذ| لنا كل ةورسرافر جل :ميزماوزسم| مسح وهو
 0 2 مورارجرسورسافر جر اساوهكزلا مزافلارسوركعلا زهرخإ | هلجإو خب

 بورشمو فنر جنإا لا امرمل ارواح مورلار حر ار يعل حار مهجرر| | ًةبرط
 ضال سرس ااحدملجرمر هش و هباهوخ ةيرخلإ يكفل ارصمرمو 4 هلحرع
 اهاصفإ رهاوضرعاما و هلحرم هبامعيرإزموخ ور تسل ابها صفا لا بوكا زم
 ١ قول لارج طاوس حا كاذ بوما دجقاها ماذا لايتارح 2
 .٠ هلام ويلخللا راع صراعطقبم هيلافصل| هع طم مجوجاموحيجاضي للا
 ١ .روخرصمةر|1 ءانشلارهرارمو هلجرم م رماوخ ماننلا زا عورلاإ ونت
 نااار نا حوتلاد لإ رم هيرب صن مهنوالاصرأ3 جيجي تح هلجرم سد
 6-5 الاد اولاةسوصر لو وهجر مام طخح ا رهو ط دا علا أوس تح

 ٠ لاعبا ر موج هلاقص|[ ضر اوراغل لإ جوجل هصارر عزا طل رف فاسم
نمو هلحرمرييسو+ ما تاجا مورلاراب 5هبلامصلارمو هلجرم

 ١ ىصتا؟ااه

 . ساماماو هرماعايح هلحرمر وسجئزاسا محا زف هلع ردو ج هؤنل



 ىطسملا :رارده ل جذما كامل م ىترسو هسرمل تئلمدل طبحارخ ا ف يعلا 7 ونا نيل زا دوشلا هالي طصبالاؤوتحاماو برس اهو 637 7
 رمم وإ رسو هس ء رب كلاهلازجو بعل ازمب سدمش هرم كاردو طل جالا
 رخل ريل هراعامنع دال هن الان لكلا هيربل || ومس هلالحدتاجلوأ | ملتيع .

 تالا علم لا رعلا ماو ارمخ اهويخ ل حرت# * نماوخ عمد تراوتل»
 ىلا اهل الحور صم ضر إل واهس ايلارج راف هبوب ([صراامأد اهضرعز ملوطا
 . اهلوطراف خلا ضرااماو 0لإدالولا هبربلا وهو ِبؤملاودشخما سارق تف ةةضقرا دام هدا رضرالماو 0 حلستالولا هنرملا لهما اهلازحو ليلارتل .اهنب ىراربو هحلازدر الاول ادحد رمجترعتا:ناجوس ارتريا عرادله
 كامركو رترإوورملا ار هر هسسيمرمع هكليلصمالو نادوسل ا رمل لوطا
 "رنا جالكااول ص مرلملار خيري علوناو همس ا ام كنها راكد إلا

 2 نا اريل وهلا الجو مزال خو هوبا تولا هول هل زحو ظ

 . مسايدزتارقماي بلل اماو لالا سارسإ سانا يصر شلل زول سا ناكرزحلاامأو
 ظارا او هىزعلاورسورلاور رار خر مايذو هو رزدلار جا هءلعكركرإ هلا ٠

 ناورخور عرعيلاو هرج تداوي وردصلا مزارماونان تسلا اماو
 .كصار ازا هسسم أد كامل دردصلاهكام ذ اوضعد شما هكا قاوضعيد
 اههومت للربع كايا ضم الورادوسلا زوار علوطا خيبلاصفاف _ عاش
 ./(ل[ م تال[ هكلمماماو ن دنا اصاكد اخر ا نامشؤرسافورملا

 باكلا بس بانايشلا "000
 لجاشللابوعلا زاب جوؤارعلاولا دل ورا رخعطقب جحهاعهزحز مايو لطزام ٠
 رارعلاو هربزحللو ماننلا عطقب تحمورلا لن زماوضرعو نردهسإ شع ويه ىلا ٠

 خر



 ١ مار را هلا ع تسكت
 ١ 1 مصو كلارا“ ددرحيجوو هللا لوعن قريش

 الصمم [هراهرا د اهير اه اهنزمروصو مزال
 ا 1 اهئافا مو كلاي | دددج
 ساهي[ ضنامو موزلا ةلماهبن عد رنجلاصرااهشرسراف مالسا هحاماما
 "كرار شفباطوملانصلاوراعل ورسورلاوررشل رسب زارلا كالاقرمرالا
 7 نإ راورجاوسوحو كازالا دالبر ماويزصنااهرصلا هكلماو اسد
 كينملاومالسالا هل لصاوسونحو ل بارع اهلا منن واومكرسشر وصلا هحلمتامأ:
 ةهرنءلا |هار وامو جوجامو وجار |ناعجرا طبحمرحتاوماهييعلماو
 دال ئاهس خو اوبزعورسايرخاوفرسزاف لنج ضدااماو . هكاملا --
 مورلارخورضاقرحاهطعافراسلااماو 0 ريصلاهكاماهبلاندمالسإلا ٠
 0 مزلملارخيوه رتراورد هيلاومدئررلاورنداةرحاض, والو طايل مذ
 أع او هيلافضل أ ز جلا هبمور رحم ىلا رجلا رماه محم ا مورا رجا
 00 دوزجزات هب زعل[ اماف هن هلحاوملطإدل(ميعيملا اش“
 باويس/وراحرح سامهل/رمالا >ورحو د راغلبوويم ير لل) ١ ل كو
 هب معاساولاهتلإ ف هسحلرحلا دوره ماكل ا.“
 .دوعبل/امإو قف هيدحل ردلا ضر او لح ح ارحتلاو ل اهك ور عرعبلا رسمي امر يتخرحاماو
 . بكيصلاظراو © ربصا 2]مدريجرحو هيدر لا صراو تنل سان
 بلور: ن اهلّثم ؛ردوهس وي هضيرع ما دولخ هل افضلا وت دبل و_ردرعسلا ورجل |
 ماامرع رعش رار مهضوم ريإو خارجا مهل لام مورلاوزررخل ار ساوو اصف مدار عد عار ال عواسو هياشملاو هاوس امدرؤتل حان
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